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ATA NÚMERO DOIS 

 ------------  Aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e treze, pelas dezanove 

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

Geral Transitório (CGT), sob a presidência de António Oliveira Alves de Sousa, com a 

seguinte ordem de trabalhos:------------------------------------------------------------------ 

 ------------ Ponto um - Aprovação da ata da reunião de treze de novembro de dois mil e 

treze.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------------ Ponto dois - Tomada de posse dos restantes membros do Conselho Geral.----- 

 ------------ Ponto três. Eleição do Presidente do Conselho Geral.----------------------------- 

 ------------  Para secretariar a reunião, o Presidente do Conselho Geral cessante, indicou 

o nome de Elvira Celeste Sampaio Osório, participante na reunião, em substituição de 

Anabela Martins, ausente por ter sido sujeita a intervenção cirúrgica, o que foi aceite sem 

qualquer objeção. ------------------------------------------------------------------------------- 

 ------------ Faltaram à reunião os representantes dos alunos Miguel Ângelo de Castro 

Cerqueira e Vítor Hugo Antunes Fontão, representantes das associações de 

pais/encarregados de educação Adão Fernando Almeida Faria e José Alberto Felgueiras 

Pereira. Faltaram ainda António Miguel da Mota Rocha, representante dos docentes e 

Adelina Paula Pinto, representante da autarquia.--------------------------------------------- 

 ------------  Cumprindo o ponto um da ordem de trabalhos, o Presidente submeteu à 

apreciação do Conselho a ata da reunião anterior que foi aprovada, por unanimidade, 

pelos membros presentes naquela reunião.--------------------------------------------------- 

 ------------ Para resolver o ponto dois da ordem de trabalhos, o Presidente solicitou aos 

representantes das instituições da comunidade local, que o Conselho Geral Transitório do 

Agrupamento de Escola Francisco de Holanda, na reunião de treze de novembro, 

deliberou convidar para integrar este órgão, que assinassem o auto de posse. Assim, 

tomaram posse:--------------------------------------------------------------------------------- 

 ------------ -João Antero Ferreira da Sociedade Martins Sarmento;--------------------------

--- --------- -Manuel Martins da Associação Comercial e Industrial de Guimarães;-----------

-- ---------- - António Fernando Macedo Ribeiro da Universidade do Minho.------------------

--- --------- Tomaram, ainda, posse Alfredo Meireles Pereira, como representante da 

Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1/JI de Santa Luzia e Isabel Maria 

Silva Almeida Carvalho, como representante do corpo docente deste Agrupamento de 

Escolas.-----------------------------------------------------------------------------------------
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 ------------ Dando início à resolução do ponto três da ordem de trabalhos, o Presidente 

esclareceu que qualquer membro deste Conselho Geral pode ser eleito presidente do 

órgão, exceto os representantes dos alunos. Contudo, vincou que era do seu 

entendimento que os potenciais candidatos ao exercício do cargo deveriam formalizar a 

sua candidatura para que depois se passasse à votação, por escrutínio secreto, uma vez 

que estão em causa pessoas.-----------------------------------------------------------------

 ------------ Apresentou-se, como candidato a presidente do Conselho Geral Transitório, o 

professor Rui Vítor Costa. Realizada a eleição, por escrutínio secreto, apurou-se que dos 

quinze votantes, houve catorze que votaram no professor Rui Vítor Costa e um que votou 

no professor António Oliveira, apesar de não ser candidato.-----------------------------

 ------------ Assim, o docente Rui Vítor Costa foi eleito presidente do Conselho Geral 

Transitório do Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda, com maioria absoluta.-----

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

presente ata que, depois de lida, foi aprovada, por unanimidade, e será assinada por 

mim, Elvira Celeste Sampaio Osório, que a secretariei, pelo Presidente do Conselho Geral 

da Escola sede, António Oliveira Alves de Sousa, que a presidiu. --------------------------- 

A Secretária da reunião: ___________________________________________________ 

O Presidente do Conselho Geral:_____________________________________________ 


