Manuel Rosa Grilo
Manuel Rosa Grilo tem o curso de magistério primário, tirado em Castelo Branco e um
complemento de formação em ensino de inglês ao 1º Ciclo, tirado na ESE de Lisboa.
Foi professor e membro do Conselho Nacional de Educação. Começou a lecionar em 1980,
tendo sido docente em várias escolas do 1º Ciclo da região de Lisboa. Participou em vários
programas de alfabetização de adultos, no apoio educativo a alunos com diﬁculdades de
aprendizagem e foi coordenador de Departamento do 1º Ciclo do Agrupamento de Escolas
da Quinta de Marrocos.
Membro fundador do Bloco de Esquerda, foi também dirigente do Sindicato dos Professores
da Grande Lisboa (SPGL), do Secretariado da FENPROF e do Conselho Nacional da CGTP.
Em 2016 passou a desempenhar funções de assessor do grupo parlamentar do Bloco de
Esquerda na área da Educação, assumindo em 2018 o mandato de Vereador da Educação
e dos Direitos Sociais na Câmara Municipal de Lisboa.
Manuel Rosa Grilo has a primary school education course, taken in the city of Castelo Branco
and a complementary English teaching course to the 1st cycle, taken at ESE (Higher Education
School) Lisbon.
He was a teacher and member of the National Education Council. He started teaching in 1980,
having taught in several 1st cycle schools in the Lisbon region. He has participated in several
adult literacy programes, providing educational support to students with learning diﬃculties
and he was the coordinator of the 1st Cycle Department of the Grouping of Schools of Quinta
de Marrocos.
A founding member of the Bloco de Esquerda (Left Block), he was also the head of the
Sindicato dos Professores da Grande Lisboa (Lisbon Union of Teachers), the Secretariat of
FENPROF and the National Council of CGTP (General Confederation of the Portuguese Workers).
In 2016 he became an Advisor to the Parliamentary group of the Bloco de Esquerda on
Education, assuming in 2018 the mandate of Councillor for Education and Social Rights at the
Lisbon City Council.

