
 

Foi ano lectivo de 1910/1911, que se instalou o primeiro Liceu português, planeado 
de raiz a partir dos conceitos inovadores defendidos e proclamados pelo fundador 
do ensino moderno em Portugal, o advogado Dr. Manuel da Silva Passos (1801-
1862), conhecido por Passos Manuel. O seu significado cultural e histórico é 
perceptível nos seus valores urbano, arquitectónico  e estético bem como no valor 
educacional, tendo particular significado na memória de diversas gerações de 
alunos, docentes e funcionários. 
Com desenho inicial do arqº Luis Monteiro (1882), e desenho final do arqº 
Rosendo de Carvalheira (1907), foi inaugurado em 1911. 

1-Labor; 2-Travo; 3-Penso; 4-Vario 

LYCEU PASSOS MANUEL 
 
“Liceu de Lisboa instruído por decreto de 
1844 com a reforma de Costa Cabral. A 
20 de Setembro de 1844 um novo decreto 
divide o Liceu de Lisboa em quatro 
secções (Central, Oriental, Ocidental e a 
escola de Comércio). Este liceu foi 
ocupando diversos edifícios. 
Em 1908, foi então autorizado a usar o 
nome de Liceu Passos Manuel, instalando
-se definitivamente no extinto Convento 
de Jesus, sendo isso possível após as 
obras nesse conjunto religioso.” 

Curiosidades 

Passatempos 

SOLUÇÕES 

Elaboração de actividades juntos da escola para a comemoração dos 

110º Aniversário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homenagem a Carlos do Carmo, também ele aluno do Liceu Passos 

Manuel e Apresentação histórica APPM 110 anos 
 

 

Aniversário dos 110 anos do Liceu Passos Manuel 
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Plano de Actividades 

1. Reuniões da comissão  de Avaliação de Desempenho do Director do Agrupamento Passos Manuel 

 - Presença em todas as reuniões da comissão e no desenvolvimento do documento onde irá constar a 

Avaliação de Desempenho do Director do Agrupamento. 

2. Plataforma SIGA 

 - Apoio nos esclarecimentos e dúvidas relativas à plataforma SIGA e troca de informação entre a 

Câmara e alguns encarregados de educação. 

3. Reuniões com a direcção 

 - Apoiar a organização de atividades comemorativas em colaboração com a Escola e outras 

associações/colectividades; 

4. Actividades de comunicação e de carácter informativo 

- Promover a discussão de temas de relevo nas redes sociais através de uma maior dinamização da 

página do fecebook da associação ou outras que se venham a criar e/ou manter; 

CONTACTOS              Presidente: 938297825 (José Pato) 

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