Associação de Pais e Encarregados de Educação do Passos Manuel

BoletimCuriosidades
nº 4 Lyceu
Ano lectivo: 2021/22
Passos Manuel
10—01—2022

Aniversário dos

Foi o primeiro Liceu português planeado
de raiz a partir
VOLUME 1, EDIÇÃO 1
dos conceitos inovadores defendidos e proclamados pelo
fundador do ensino moderno em Portugal, Manuel da
Silvaanos
Passos do
(1801-1862),
conhecido por
Passos Manuel.
111
Liceu Passos
Manuel
O seu significado cultural e histórico é perceptivel nos
Apesar
das comemorações
seus valores urbano, arquitectónico
e estético
bem como
data aindana
no valor educacional, tento estarem
particularsem
significado
memória de diversas geraçõesdefinida,
de alunos,
docentes e
não quisemos
funcionários.
deixar passar a data e em
Com desenho inicial do Arq. colaboração
Luis Monteiro
com (1882)
a escolae
desenho final do Arq. Rosendo fizemos
de Carvalheira
(1907), do
foi
a actualização
inaugurado a 9 de Janeiro de 1911.
painel com as

nacionalidades
que se
It was the first Portuguese high school planned from scratch based on the innovative concepts
defended and
proclaimed by the founder of modern education in Portugal, Manuel da Silva Passos (1801-1862),
known
juntam, e juntamasoPassos
nosso
Manuel. Its cultur al and histor ical significance is per ceptible in its ur ban, ar chitectur
al and aesthetic values
agrupamento.
as well as its educational value, having a particular meaning in the memory of several generations of students,
teachers and staff.
Reunimos também com a
With an initial design by the architect Luis Monteiro (1882) and the final design by the architect Rosendo de
coordenação na elaboração
Carvalheira (1907), it was inaugur ated on January 9, 1911.
do plano para as
comemorações das
mesmas.

Passatempos
A recolha dos desenhos participantes no
concurso de desenho promovido pela
Associação de Pais, teve inicio no dia 10 e
posteriormente serão avaliados pelo júri do
concurso. Os prémios, visto não existir data
para as comemorações do dia do Passos,
serão entregues em data a designar.
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promovido
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escolavirtual.

SOLUÇÕES

1-Falir; 2-Fitar; 3-Tosga; 4-Exata
Plano de Actividades
1. Conselho Geral
- Presença na reunião do Conselho Geral
2 Reuniões com a direcção e a CML.

Bornes CONTACTOS

Presidente: 938297825 (José Pato)

http://aepassosmanuel.pt/ mailto:appassosmanuel@gmail.com

Curiosidades
Lyceu Passos Manuel
Foi o primeiro Liceu português planeado de raiz a partir
dos conceitos inovadores defendidos e proclamados pelo
fundador do ensino moderno em Portugal, Manuel da
Silva Passos (1801-1862), conhecido por Passos Manuel.
O seu significado cultural e histórico é perceptivel nos
seus valores urbano, arquitectónico e estético bem como
no valor educacional, tento particular significado na
memória de diversas gerações de alunos, docentes e
funcionários.
Com desenho inicial do Arq. Luis Monteiro (1882) e
desenho final do Arq. Rosendo de Carvalheira (1907), foi
inaugurado a 9 de Janeiro de 1911.
It was the first Portuguese high school planned from scratch based on the innovative concepts defended and
proclaimed by the founder of modern education in Portugal, Manuel da Silva Passos (1801-1862), known as Passos
Manuel. Its cultur al and histor ical significance is per ceptible in its ur ban, ar chitectur al and aesthetic values
as well as its educational value, having a particular meaning in the memory of several generations of students,
teachers and staff.
With an initial design by the architect Luis Monteiro (1882) and the final design by the architect Rosendo de
Carvalheira (1907), it was inaugur ated on January 9, 1911.
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