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ATA DO CONSELHO GERAL TRANSITÓRIO (REUNIÃO 7) 

 -----  Aos dezanove dias do mês de março de dois mil e catorze, pelas dezanove horas, 

na sala de reuniões da Escola Secundária Francisco de Holanda, reuniu o Conselho 

Geral Transitório (CGT), sob a presidência de Rui Vítor Poeiras Lobo da Costa, com a 

seguinte ordem de trabalhos (OT):	  	  

1. Discussão e apreciação do Relatório de Avaliação das candidaturas elaborado 
pela Comissão designada para o efeito. 
2. Audição dos candidatos a Diretor. 
3. Eleição do Diretor. 
4. Aprovação da ata em minuta. 

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

 ----- O presidente do CGT começou por propor para secretariar a reunião, sem 

qualquer objeção dos presentes, Anabela Martins. À reunião faltou o aluno Vítor Fontão 

e o conselheiro José Alberto Pereira foi substituído pelo membro suplente Cristina Paula 

Sampaio Ferreira, conforme comunicação prévia do conselheiro impossibilitado de 

comparecer. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- No ponto um o presidente do CGT pôs à discussão o relatório da Comissão 

responsável pela eleição do diretor, que era já do conhecimento prévio e atempado de 

todos os elementos do CGT, não tendo o referido relatório levantado quaisquer dúvidas 

ou questões por parte dos conselheiros. -------------------------------------------------------  

 ----- No ponto seguinte foram ouvidos os candidatos a Diretor do Agrupamento de 

Escolas Francisco de Holanda que expuseram as linhas gerais dos respetivos Projetos de 

Intervenção. Em primeiro lugar foi ouvida a candidata Rosalina Pinheiro e, 

posteriormente, o candidato Vítor Leite. -------------------------------------------------------   

 -----  No ponto três procedeu-se à eleição do Diretor, tendo sido aprovada para 

escrutinar o ato eleitoral uma equipa de membros do CGT constituída por António 

Oliveira, Helena Pinto e Anabela Martins. Os resultados apurados foram os seguintes: 

Rosalina Pinheiro obteve vinte votos, não havendo qualquer voto no candidato Vítor 

Leite, nem votos em branco ou nulos. Foi assim eleita Rosalina de Jesus Rodrigues 

Pinheiro para Diretora do Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda. ------------------  

 ----- No último ponto da Ordem de Trabalhos foi proposta à votação a ata em minuta 

da reunião que foi votada por unanimidade e assinada por todos os membros 

presentes.  -------------------------------------------------------------------------------------  

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

ata que, depois de lida, foi aprovada por maioria - com a abstenção do conselheiro José 
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Luís Viamonte que não participou na reunião referente à presente ata - no CGT de vinte 

e quatro de julho de dois mil e catorze, 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 CGT que assim o deseje fazer.  -  

 

 

A Secretária da reunião:  

___________________________________________________ 

O Presidente do CGT: 

 

___________________________________________________ 


