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PROPOSTA ATA Nº14 (2014-2018) 

 -----  Aos onze dias do mês de maio de dois mil e dezoito, pelas dezassete horas e 

trinta minutos na sala de reuniões da Escola Secundária Francisco de Holanda, Bloco A 

piso 4, reuniu o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda (CG), 

em reunião aberta à comunidade, sob a presidência de Rui Vítor Poeiras Lobo da Costa, 

com o seguinte ponto único na ordem de trabalhos (OT):		

Tomada de posse da Diretora do Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------    

 ----- Após a assinatura do termo de posse por parte da Diretora do Agrupamento de 

Escolas Francisco de Holanda, usaram da palavra o presidente do CG e a Diretora. -------  

 ----- O Presidente do CG leu um texto escrito que se reproduz:   

“Ex.mos	membros	do	CG	do	AEFH,	

Ex.mos	Srs	ex-presidentes	dos	Conselhos	executivos	da	ESFH	

Ex.mos	Srs	presidentes	de	Escolas	ou	AE	de	Guimarães	aqui	presentes,		

Ex.ma	Dra	Rosalina	Pinheiro,	

Caros	membros	da	comunidade	educativa	que,	hoje,	nos	acompanham	nesta	reunião	aberta	do	
CG	do	AEFH,	

	

O	 Conselho	 Geral	 procura	 dar	 voz	 à	 comunidade	 educativa	 em	 que	 se	 insere	 para	 refletir	 e	
discutir	os	caminhos	que	no	entender	dos	seus	membros	são	os	adequados	para	que	uma	Escola	-	
ou	 um	 Agrupamento	 de	 Escolas	 -	 consiga	 prosseguir,	 plenamente,	 os	 seus	 objetivos,	 os	 seus	
anseios,	 as	 realizações	 que	 entende	 por	 fundamentais.	 Por	 isso	 o	 CG	 é	 diversificado	 e	 plural.	 O	
nosso	 não	 foge	 à	 regra	 e	 nele	 estão	 representados	 os	 alunos,	 os	 encarregados	 de	 educação,	 os	
professores,	os	funcionários,	o	município	e,	no	nosso	caso,	um	conjunto	de	instituições	que	têm	a	
ver	 com	 a	 nossa	 história	 e	 o	 nossa	 preocupação	 com	 o	 futuro,	 como	 são	 a	 Sociedade	 Martins	
Sarmento,	A	Associação	Comercial	e	Industrial	de	Guimarães	e	a	Universidade	do	Minho.	

	

A	escolha	de	um	Diretor	é	frequentemente	um	processo	que	consome	mais	energias	na	escolha	
do	que	propriamente	na	 tomada	de	posse	que,	 habitualmente,	 é	 reduzida	 a	 um	ato	meramente	
burocrático,	a	uma	formalidade	que	é	necessário	despachar.	

No	entanto	entende	este	CG	–	daí	esta	reunião	aberta	–	que	o	ato	de	tomada	de	posse	deve	ser	
mais	 do	 que	 isso.	 Deve	 ser	 naturalmente	 um	 ato	 de	 celebração	 mas	 igualmente	 um	 ato	 de	
compromisso,	de	responsabilidade	e,	igualmente,	um	ato	de	reflexão	virado	para	o	futuro.	
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O	objetivo	do	nosso	Agrupamento	de	Escolas	é	naturalmente	conseguir	formar	crianças	e	jovens	
com	 as	 competências	 necessárias	 para	 encararem	 os	 desafios	 que	 lhe	 vão	 sendo	 colocados	mas	
também,	 como	 refere	 o	 nosso	 projeto	 educativo,	 formar	 cidadãos	 conscientes,	 interventivos	 e	
preocupados	 com	 os	 outros	 e	 com	 o	 meio	 em	 que	 se	 inserem.	 A	 clareza	 da	 missão	 deste	
agrupamento	de	escolas	é	simples	e	comum	a	muitas	outras	escolas.	O	problema	nunca	está	nos	
princípios,	 mas	 sim	 na	 forma	 como	 se	 aplicam	 em	 toda	 a	 sua	 extensão,	 em	 como	 se	 tornam	
concretos	e	visíveis	e	palpáveis	nas	crianças	e	 jovens	que	estão	e	que	passam	pelas	escolas	deste	
Agrupamento.	Esse	é	o	grande	desafio	da	comunidade	e	esse	é	também	um	grande	desafio	seu,	Sra	
Diretora,		para	o	mandato	que	agora	começa.	

	

Não	haverá	nada	de	mais	consensual	na	sociedade	portuguesa	e	na	sociedade	vimaranense	do	
que	 a	 importância	 da	 Educação	 para	 o	 desenvolvimento	 social,	 cultural,	 económico.	 É	 difícil	
arranjar	 um	pensamento	mais	 consensual	 do	 que	 este.	No	 entanto	 é	 precisamente	 na	 Educação	
onde	 surgem,	 com	 particular	 força,	 os	 maiores	 desentendimentos	 e	 tensões,	 ancorados	 em	
questões	 várias	 que	 nos	 dividem,	 muitas	 vezes	 de	 forma	 profunda	 e	 irreparável,	 e	 nas	 quais	
gastamos	muita	da	nossa	energia	individual.	

	

Mais	do	que	outro	aspeto	qualquer	entendemos	ser	o	 tempo	e	a	 sua	difícil	administração	um	
dos	 fatores	 fundamentais	 para	 construirmos,	 em	 conjunto,	 uma	 Escola	 de	 qualidade	 que	 deixe	
marcas	indeléveis	nos	jovens	que	fazem	parte	deste	agrupamento.	O	tempo	cronológico	é	sempre	
o	mesmo,	os	segundos,	os	minutos,	as	horas	têm	há	muito	a	mesma	exata	duração,	mas	dentro	de	
todos	nós	esse	tempo	tem-se	encurtado	de	forma	dramática.	Ou	porque	enchemos	o	nosso	tempo	
de	coisas	supérfluas	que	têm,	ainda	assim	e	sabe-se	lá	porquê,	que	ser	feitas,	ou	porque	a	evolução	
tecnológica	acelerou	o	tempo,	ou	porque	nos	deixamos	embrenhar	em	coisas	que,	sem	interesse,	
nos	tiram	tempo,	o	tempo	falta-nos	a	todos.	Falta	tempo	para	os	pais	conversarem	com	os	filhos,	
falta	 tempo	aos	 filhos	para	estudar	 e	 tempo	para	não	estudar,	 falta	 tempo	aos	professores	para	
repensarem	 a	 maneira	 como	 comunicam	 com	 os	 alunos,	 como	 os	 avaliam,	 falta	 tempo	 aos	
funcionários	para	darem	um	contributo	pensado	sobre	como	as	coisas	 funcionariam	melhor,	pois	
têm	 a	 seu	 cargo	 as	 suas	 tarefas	 e	 as	 de	 outros	 que	 não	 existem	 para	 com	 eles	 colaborarem.	
Entramos,	todos,	já	há	muito	tempo,	numa	espiral	que	não	ajuda	à	reflexão,	à	partilha,	à	crítica.	

No	lugar	de	Diretor	o	tempo	é	ainda	mais	escasso.	A	Sra	Diretora	sabe	bem	disso	pois	acabou	de	
concluir	 um	mandato	 exigente	 e	 difícil	 e	 em	 que	 qualquer	 um	 de	 nós	 percebeu	 as	 dificuldades	
porque	passou,	e	o	tempo	que	lhe	faltou	tantas	vezes	para	decidir	da	forma	mais	sustentada	que	
lhe	fosse	possível	decidir.	O	desafio	que	 lhe	fazemos	é	talvez	um	pouco	estranho:	arranje	tempo.	
Tente	 estruturar	 as	 suas	 responsabilidades	 de	 forma	 a	 ganhar	 o	 tempo	 que	 merece	 e	 que	 é	
fundamental	a	uma	boa	condução	dos	destinos	do	Agrupamento.	Desejamos	assim,	talvez	um	dia	
destes,	vê-la	a	tomar	placidamente	um	café	numa	esplanada	sem	pensar	no	Agrupamento.	Se	isso	
acontecer	 vamos	 ficar	muito	 tranquilos,	 pois	 a	 sua	 inquestionável	 dedicação	 vai	 ser	 enriquecida	
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pela	acalmia	tantas	vezes	necessária	para	se	enfrentarem	os	problemas	e	se	tomarem	as	melhores	
decisões	estratégicas.	

	

Vivemos	em	tempos	de	intensa	competição.	A	Educação	não	foge	à	regra.	E	as	discussões	saem	
frequentemente	 da	 esfera	 da	 Educação	 propriamente	 dita	 para	 o	 domínio	 da	 estatística.	 Que	
escola	 tem	as	melhores	 notas,	 que	 escola	 tem	mais	 alunos,	 que	 escola	 tem	os	melhores	 alunos,	
sem	 importar	 muitas	 das	 vezes	 o	 trabalho	 que	 cada	 uma	 faz	 para	 no	 seu	 contexto	 alcançar	 os	
melhores	resultados.	

Somos	em	Guimarães	 sensíveis	às	assimetrias	 regionais,	 ao	excessivo	peso	de	Lisboa	e	até	do	
Porto	 no	 contexto	 do	 nosso	 país.	 Não	 temos	 qualquer	 dúvida	 sobre	 essa	 realidade	 injusta.	 Era	
importante	que	dentro	do	nosso	concelho	pensássemos	o	mesmo	e	que	nos	importássemos	sobre	
as	 dificuldades	 que	muitas	 escolas	 passam	 para	 sobreviver	 à	 sangria	 que	 sofrem	 por	 não	 serem	
apelativas	do	ponto	de	vista	físico	e	de	localização,	e	poderem	estar,	a	breve	prazo,	comprometidas	
em	termos	de	existência.	Cabe	naturalmente	ao	município	zelar	para	que	isso	não	aconteça	e	para	
que	 as	 escolas	 sejam,	 além	 da	 função	 que	 desempenham,	 um	 factor	 de	 forte	 coesão	 social	 e	
económica	 das	 comunidades	 em	 que	 se	 inserem.	 Mas	 cabe-nos	 também	 a	 nós	 AEFH	 estarmos	
atentos	a	esse	fenómeno	e	disponíveis	para	ajudar	outras	escolas	com	os	nossos	profissionais,	ou	
com	os	nossos	equipamentos	ou	com	uma	importante	palavra	nossa	de	que	nos	importámos	com	
as	 dificuldades	 dos	 outros.	 As	 Escolas	 devem	 ser,	 acima	 de	 tudo,	 e	 entre	 elas,	 um	 fator	 de	
agregação	comunitária	sem	ceder	a	lógicas	que	nos	possam	dividir.	

Pensamos	ter	dado,	dentro	de	nós,	o	exemplo	de	que	apesar	da	força	histórica	e	social	da	Escola	
Francisco	de	Holanda	fomos	capazes	de	respeitar	e	não	esmagar	a	história	da	Escola	Egas	Moniz,	da	
Escola	de	Santa	Luzia,	da	Escola	da	Pégada.	Essa	tem	sido	uma	preocupação	constante	deste	CG	na	
certeza	de	cada	uma	das	particularidades	de	cada	escola	do	nosso	agrupamento	completa-nos	em	
vez	de	nos	antagonizar.	Já	fizemos	algum	caminho	até	aqui	e	teremos	que	o	continuar	a	fazer	numa	
estratégia	de	partilha	e	colaboração	fundamentais	ao	sucesso	do	Agrupamento.	

	

Sra	Diretora,	

Desejamos-lhe	a	maior	das	 felicidades	para	o	mandato	que	agora	começa.	Agradecemos-lhe	a	
disponibilidade	e	a	entrega	que	demonstrou	no	passado	e	que,	agora,	reitera.	

Não	 conseguirá	 naturalmente	 atingir	 os	 seus	 objetivos	 sem	 a	 colaboração	 de	 todos.	 E	 é	
fundamental	 que	 todos	 tenham	 a	 consciência	 disso	 mesmo:	 do	 quão	 importante	 é	 estarmos	
disponíveis	para	a	ajudar	a	 fazer	um	mandato	que	acrescente	boas	páginas	a	uma	história	 longa	
intervenção	cívica	das	várias	escolas	que	compõem	o	Agrupamento.	

Da	parte	do	CG	-	já	o	sabe	-	contará	connosco	mesmo	quando	de	si	discordarmos.	
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Felicidades	e	tempo	é	o	que	lhe	desejamos.”  	

 

 ----- A Diretora agradeceu a presença de todos e a confiança que o Conselho Geral em 

si, novamente, depositou. Referiu que está agradecida, relativamente ao mandato que 

agora termina, a toda a equipa que com ela de perto trabalhou e à comunidade 

educativa que colaborou com o trabalho efetuado. Referiu-se convicta que, com o 

auxílio de todos, serão cumpridos os objetivos a que o agrupamento se propões e, 

fundamentalmente, se corresponderá às expectativas e sonhos dos alunos a que o 

Agrupamento serve. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----- Esta ata assinada será assinada pelo Presidente do Conselho Geral, Rui Vítor 

Poeiras Lobo da Costa, que a presidiu, e por qualquer outro membro do CG que assim o 

deseje fazer.   ----------------------------------------------------------------------------------  

 
 
O Presidente do CG: 
 
 


