
 

AÊ"MarcenariaÊ1ºÊdeÊDezembro"ÊfoiÊfundadaÊemÊ1ÊdeÊ
DezembroÊdeÊ1888ÊporÊJoséÊPedroÊdosÊReisÊCollares,Ê«n'umÊ
quintalãoÊtornadoÊemÊbarracão,ÊnaÊTravessaÊdeÊS.ÊPedro,Ê25Ê
(Lisboa),ÊondeÊn'aquelleÊtempoÊoÊpopularÊeÊconhecidoÊ
AugustoÊ"poucaÊroupa"ÊdavaÊunsÊbailesÊcampestres». 
AÊ"MarcenariaÊ1ºÊdeÊDezembro"ÊterminaÊaÊsuaÊactividadeÊemÊ
1911ÊeÊemÊ1912,ÊoÊprédioÊfoiÊarrendadoÊparaÊinstalaçãoÊdasÊ
EscolasÊCentraisÊnúmerosÊ12ÊeÊ21,ÊdoÊensinoÊprimário,Ê
situaçãoÊqueÊseÊmanteveÊatéÊMaioÊdeÊ2004,ÊdataÊemÊqueÊaÊ
CâmaraÊMunicipalÊdeÊLisboaÊadquiriuÊoÊedifício.ÊDesdeÊ2005Ê
queÊaliÊestáÊinstaladaÊaÊ"EscolaÊBásicaÊdoÊ1ºÊCiclo,ÊcomÊ
JardimÊdeÊInfância,ÊPadreÊAbelÊVarzim",ÊdoÊAgrupamento 

1-Ficha; 2-Anglo; 3-Chila 

Antes e Depois 

"Marcenaria 1º de Novembro" was founded on December 1, 1888 by José 
Pedro dos Reis Collares, «in a backyard turned into a shed, at Travessa de 
S. Pedro, 25 (Lisbon), where at that time the popular and known Augusto 
"little clothes" gave some country dances». 
The "Marcenaria 1º de Novembro" ended its activity in 1911 and in 1912, 
the building was leased for the installation of Central Schools numbers 12 
and 21, of primary education, a situation that remained until May 2004, 
when the City Council of Lisbon acquired the building. Since 2005, the 
"Basic School of the 1st Cycle, with Kindergarten, Padre Abel 
Varzim", of the Group 

Passatempos 

SOLUÇÕES 

“O objetivo da educação inclusiva não é tornar todas as 
crianças iguais, e sim respeitar e valorizar as 
diferenças.” 
 
Andrea Ramal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades da Associação 

Associação de Pais e Encarregados de Educação do Passos Manuel 

Boletim nº 3     Ano lectivo: 2022/23 

FalamosÊsobreÊalimentaçãoÊemÊváriasÊsessõesÊdeÊsensibilizaçãoÊtaisÊcomo: 

OÊDiaÊEuropeuÊdaÊAlimentaçãoÊeÊCozinhaÊSaudáveis,ÊOÊDiaÊMundialÊdaÊDiabetesÊ
eÊnoÊDiaÊMundialÊdaÊCiência,ÊemÊcolaboraçãoÊcomÊoÊCentroÊdeÊRecursosÊeÊaÊ

professoraÊCarlaÊPimentaÊeÊaÊequipaÊdoÊPESÊconvidamosÊaÊnutricionistaÊSara 
Venâncio,ÊcomÊelaÊproporcionamosÊtambémÊasÊferramentasÊparaÊaÊcriaçãoÊdeÊ

algunsÊlanchesÊsaudáveis. 
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DaÊ nossaÊ parteÊ umÊ MuitoÊ ObrigadoÊ aÊ todosÊ osÊ queÊ tornaramÊ possívelÊ eÊ
esperamosÊvoltarÊaÊrecebê-la... 
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Dentro das atividades planeadas e com a presença de 
João Correia, Biólogo Marinho, escritor e fundador da 
Flying Sharks. Ouvimos na primeira pessoa o que é ser 
melga, nadar e partilhar com tubarões. 

Como sempre agradecemos a presença de 
todos, ficando a certeza que será sempre 
possível uma nova visita, agradecer também 
à Mercado ao Quadrado pelo apoio nesta 
atividade. 

Com a presença do Professor João Torres alertamos 
                                               para a necessidade de 
                                               manter a segurança no 
                                               computador, e proteger                                   
prot                                         os dados de cada um. 

Numa 
parceria 
com o 
ALPA 
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Plano de Actividades 
1. Conselho Geral 

 - Participação na reunião do Conselho Geral, estas que estão a decorrer nas escolas básicas do 
Agrupamento; 

2 Reuniões com a direcção. 

CONTACTOS              Presidente: 938297825 (José Pato) 

http://aepassosmanuel.pt/associacao de pais               mailto:appassosmanuel@gmail.com 

No Dia Internacional para 
a Eliminação da Violência 
contra as mulheres, temos 
que agradecer a presença 
da Corações com Coroa 
no projecto CCC Vai á 
Escola. 
 
Agradecemos também a 
presença sempre com boa 
disposição da ex-aluna 
Catarina Furtado. 

No contexto do Dia 
Internacional dos 
Direitos Humanos e em 
conjunto com o Clube 
UBUNTU, falou-se 
sobre voluntariado e na 
vontade de ajudar… só 
porque sim. 

Obrigado 
Nuno André 
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