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Antes e Depois 

Passatempos 

SOLUÇÕES 

“Se os jovens percebessem que serem bons na escola faz com 
que o resto das suas vidas seja muito mais interessante, 
estariam muito mais motivados.” 
 
Bill Gates 

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. 
 
Foto de topo, Joshua Bonulel 1910 

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 cultural and 
historical significance is perceptible in its urban, architectural 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 inaugurated on January 9, 1911. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aniversário dos 112 anos do Liceu Passos Manuel 

Associação de Pais e Encarregados de Educação do Passos Manuel 

Boletim nº 4     Ano lectivo: 2022/23 
30—01—2023 VOLUME 1, EDIÇÃO 1 

Num maravilhoso regresso ao passado, uma excelente 
e divertida descida de Carrinhos de Rolamentos, onde 
participaram, alunos, pais e professores. 
 
Os agradecimentos aos executantes dos carrinhos, que 
perduram á vários anos e que nos divertem nestes 
momentos. 

Dentro  das comemorações do 
aniversário do Liceu Passos Manuel, 
não quisemos deixar passar a data e 
em colaboração com a escola 
elaboramos algumas actividades, 
tais como: Workshop de Energias 
Renováveis; dentro dos jogos 
tradicionais, a descida de carrinhos 
de rolamentos; workshop de danças 
latinas; a execução do mural 
participativo e o convite ás marchas 
da freguesia. 

Em parceria com a BE-CRE, realização de Laboratório de Energias Renováveis.  a 
participação do Eng. Tiago Amorim que nos trouxe as várias formas de poupar energia e 
a sua renovação, trouxe também um painel solar para melhor demonstrar a sua 
capacidade e eficácia, para além da utilização da bicicleta como forma geradora de 
energia. 

De salientar a excelente participação dos alunos. 
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Outra das atividades planeadas foram workshops de 
danças latinas, e com a presença da Decilo Bailando, 
professores de dança na nossa escola, foi possível 
proporcionar este momento de partilha. 
De inicio faltou adesão mas no final foi muito 
participativo 

O dia terminou em grande, e na sessão solene 
tivemos a participação das PowerGroupt e da 
Jazzy Dance Crew. A ambos um muito 
obrigado.  
De agradecer também à Mercado ao 
Quadrado pelo apoio nas atividades deste dia. 

Com o artista 
plástico e tatuador 
Claúdio Senna, 
realizamos um 
mural 
participativo, que 
foi muito 
concorrido. 
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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 

Após as comemorações e num 
contexto mais sério falamos 
sobre Anorexia e Bulimia, 
mais uma vez com a presença 
da Dra. Sara Venâncio. 
 
                De agradecer às 
                Professoras 
                Presentes, por ter 
                trazido este 
                tema para tão 
                sensível. 

Durante a celebração do Dia Internacional em 
Memória das Vitimas do Holocausto em parceria com o 

Be/Cre, recebemos o testemunho de Joana 
Liebermann, neta de Zina Kleinman Liebermann, 
sobrevivente ao holocausto nazi e que viveu em 

Portugal desde 1948. 

Um obrigado a 
Joana 
Liebermann e à 
MEMOSHOÁ 
pela 
disponibilidade. 
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