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Um pouco de História… 
 
O Liceu Passos Manuel, depois de deambular desde 1836 por várias zonas de Lisboa (com outras designações: Liceu 
Nacional de Lisboa e Liceu Nacional Central), fixou-se em 1911 num edifício construído de raiz para o efeito, na 
Travessa do Convento de Jesus, na atual freguesia da Misericórdia – ao fundo da Calçada do Combro, virando à direita, 
junto à igreja que deu o nome à travessa: Igreja de Nossa Senhora de Jesus (atualmente, Igreja Paroquial de Nossa 
Senhora das Mercês). 
 

Esta igreja, inaugurada no ano de 1623, destruída pelo terramoto de 1755 e reconstruída posteriormente, possuía um 
convento (de 1632), Convento de Nossa Senhora de Jesus, pertencente à Ordem Terceira de São Francisco, com um 
espaço exterior e uma cerca à volta, convertido no século XIX: o lado direito da catedral (para quem está de frente) 
em Academia das Ciências e Museu Geológico, o lado esquerdo (para quem está de frente) em Hospital de Jesus e 
Capela da Ordem Terceira. Muito próximo, existe ainda um edifício de grande interesse público: o Palácio dos Condes 
de Mendia (que está projetado, brevemente, para ser um hotel de luxo) e, claro, o Liceu Passos Manuel – que foi 
erigido em parte do terreno que pertencia ao convento. 
 

Embora o rei D. Carlos (1863 – 1908), no tempo da monarquia, acompanhado pelo seu ministro João Franco e por 
alguns arquitetos e engenheiros responsáveis pelo projeto, ainda tenha visitado as obras de construção do Liceu 
Passos Manuel, foi a 9 de janeiro de 1911, já no tempo da república, sob a presidência do primeiro chefe de Estado do 
regime republicano (nomeado provisoriamente, ainda não eleito, e que acumulava com as funções da chefia do 
governo), Teófilo Braga (1843 – 1924), que foi dada a primeira aula no primeiro Liceu Nacional, o liceu mais antigo do 
país, batizado, à época, com o nome “Lyceu Passos Manuel”, em homenagem ao ministro do reino que criou os liceus 
em Portugal, Manuel da Silva Passos, ou Passos Manuel (1805 – 1862), como ficou conhecido. 
 

A par da construção do edifício escolar, foi também edificada uma vivenda para habitação do Reitor e do Chefe da 
Secretaria. Hoje, a precisar de ser intervencionada, continua a ser conhecida como a “casa do Reitor”. 
 

Mais tarde, após a revolução democrática do 25 de abril de 1974, o Liceu Passos Manuel passou a chamar-se Escola 
Secundária Passos Manuel e, anos depois, Escola Básica e Secundária Passos Manuel – a sua atual designação. Até ao 
25 de abril de 1974 o liceu era exclusivamente frequentado por rapazes, porém, a partir daí, a situação alterou-se 
passando também a ser frequentado por raparigas. 
 

Pelo “Passos”, como carinhosamente é tratado por todos os que o frequentam ou frequentaram, têm passado muitos 
alunos e alunas que se tornaram figuras públicas, pessoas ilustres e famosas nas mais diversas áreas: políticos, 
escritores, músicos, atores, médicos, desportistas, pintores, modelos... 
 

Nos últimos anos, a sua população escolar tem sido proveniente de uma enorme diversidade étnica e cultural – 
contabilizam-se mais de 30 nacionalidades, pelo que tem sido grande a preocupação dos professores não só de 
ensinar e educar os seus alunos e alunas, como de promover a inclusão de todos. Para que todos se sintam bem 
acolhidos e felizes na escola. 
 
Em 2006 passou a ser sede do Agrupamento de Escolas Baixa-Chiado (que já existia desde 2004). Entretanto, em 2019, 
o nome do agrupamento foi alterado para Agrupamento de Escolas Passos Manuel, atualmente constituído pela 
escola sede (a Escola Básica e Secundária Passos Manuel) e cinco EB1/JI: São José, Gaivotas, Padre Abel Varzim, Luísa 
Ducla Soares e Maria Barroso. 
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