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ATA DO CONSELHO GERAL DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS  
FRANCISCO DE HOLANDA (2014-2018: REUNIÃO 1) 

 -----  Aos vinte e quatro dias do mês de novembro de dois mil e catorze, pelas dezoito 

horas e trinta minutos, na sala de reuniões da Escola Secundária Francisco de Holanda, 

reuniu o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda (CG), sob a 

presidência de Rui Vítor Poeiras Lobo da Costa, com a seguinte ordem de trabalhos 

(OT):	  	  

1. Tomada de posse dos membros do Conselho Geral. 
2. Designação dos membros da comunidade local. 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------    

 ----- Para secretariar a reunião foi escolhida a conselheira Anabela Martins. À primeira 

reunião do CG faltaram, tendo comunicado previamente os motivos da sua ausência, as 

conselheiras Rute Ferreira, por parte dos alunos, e Adelina Paula Pinto, em 

representação da autarquia. -------------------------------------------------------------------  

 ----- Os conselheiros presentes assinaram o respetivo ato de posse tendo o CG, a partir 

desse momento, passado a ser constituído por dezasseis elementos. -----------------------  

 ----- No ponto dois o presidente do Conselho Geral Transitório (CGT) cessante pôs à 

discussão a escolha das instituições para terem assento no órgão. Relembrou que as 

instituições Sociedade Martins Sarmento, Associação Comercial e Industrial de 

Guimarães e Universidade do Minho, têm sido parceiros importantes na história da 

Escola Secundária Francisco de Holanda, e recentemente no Agrupamento de Escolas 

Francisco de Holanda, tendo dado, através dos seus representantes, um contribuição 

importante nos assuntos e políticas do agrupamento. Havendo uma concordância 

generalizada sobre a importância estratégica das instituições consideradas e o 

contributo que têm dado ao agrupamento, passou-se à votação que recolheu a 

unanimidade dos conselheiros. Após a votação o presidente do CGT cessante ficou 

mandatado para contactar as instituições e diligenciar no sentido de se proceder à 

instalação completa do órgão.  ----------------------------------------------------------------   

 ----- Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e dela se lavrou a presente 

ata que, depois de lida, foi aprovada no CG de quinze de junho de dois mil e quinze, e 

será assinada por mim, Anabela Martins, que a secretariei, pelo Presidente do Conselho 

Geral Transitório, Rui Vítor Poeiras Lobo da Costa, que a presidiu, e por qualquer outro 

membro do CG que assim o deseje fazer.  ---------------------------------------------------  

A Secretária da reunião:  

___________________________________________________ 

O Presidente do CGT: 

___________________________________________________ 


