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MINUTA DA ATA DO CONSELHO GERAL DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS  
FRANCISCO DE HOLANDA (2018-2022: REUNIÃO 2) 

 -----  Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezanove, pelas dezoito 

horas, na sala de reuniões (Bloco A, piso 4) da escola sede, 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 elementos designados pelas instituições com 
assento no Conselho Geral. 
2. Eleição do Presidente do Conselho Geral. 
3. Votação da ata em minuta. 

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

 ----- O presidente do CG deu posse aos conselheiros nomeados pelas instituições 

representadas no Conselho Geral: pela Universidade do Minho tomou posse o 

Conselheiro Fernando Ribeiro, pela Associação Comercial e Industrial de Guimarães 

tomou posse a conselheira Fátima Cerqueira e pela Sociedade Martins Sarmento tomou 

posse o conselheiro João Antero Ferreira. Foram ainda registadas as ausências dos 

conselheiros Adelina Pinto, João Vieira e Francisca Silva, esta última ausência 

previamente comunicada ao presidente do CG. Foi ainda designada a conselheira 

Anabela Martins para redigir minuta da ata. --------------------------------------------------  

 ----- No ponto dois da OT, estando presentes dezoito dos vinte e um conselheiros que 

compõem o órgão, procedeu-se ao ato eleitoral sendo para o efeito designada, pelo CG 

uma comissão de acompanhamento e escrutínio do ato eleitoral composta pelos 

conselheiros António Oliveira Sousa, Helena Pinto e Graciete Carvalho. Foram apurados, 

tendo em conta os dezoito eleitores que exerceram o direito de voto, os seguintes 

resultados: dezoito votos no conselheiro Rui Vítor Poeiras Lobo da Costa que assim foi 

eleito presidente do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda 

por um período de quatro anos. ----------------------------------------------------------------  

 ----- A presente minuta foi posta à votação do CG que a aprovou por unanimidade.  -----  

 

 

A Secretária da reunião:  
 
 
 
 
O Presidente do CG: 
 
 


