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Conselho Geral – Sessão cinquenta e nove 
Ata da sessão cinquenta e nove, aos vinte e oito dias do mês de maio de 
dois mil e vinte e um. 
 
Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, pelas dezoito horas 

e quarenta e cinco minutos, na escola sede do Agrupamento, reuniram-se os membros do 

Conselho Geral, sob a presidência de Sara Catarina Moreira Barbosa, com seguinte ordem 

de trabalhos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto um: Leitura, apresentação e apreciação do Relatório de Avaliação de Candidaturas 

para eleição do(a) Diretor(a); --------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto dois: Eleição do(a) Diretor(a) do Agrupamento de Escolas D. Manuel Faria e Sousa.  

No ponto um: Leitura, apresentação e apreciação do Relatório de Avaliação de 

Candidaturas para eleição do(a) diretor(a). A Presidente referiu que de acordo com o 

estipulado nos números 5 e 6 do Artigo 22.º-B do Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 de abril, 

com as alterações produzidas pelo Decreto-Lei 137/2012 de 2 de julho, a Comissão 

Especializada de Acompanhamento designada para a apreciação das candidaturas a 

Diretor(a), elaborou um relatório de avaliação das candidaturas, após ter analisado:  o 

curriculum vitae de cada candidato, os projetos de intervenção e o resultado das entrevistas 

aos candidatos, para ser apresentado, discutido e apreciado no presente Conselho Geral. 

A Presidente deste Conselho informou que foram admitidos ao concurso, os seguintes 

candidatos: António Carvalho de Sousa, Maria Lúcia Ferreira de Faria e Rolando Jorge 

Ribeiro Costa. De seguida, fez-se a discussão e apreciação do respetivo relatório de 

avaliação. Segue em anexo I à ata, o relatório de avaliação das candidaturas. ---------------- 

No ponto dois: Eleição do(a) Diretor(a) do Agrupamento de Escolas D. Manuel Faria e 

Sousa. A Presidente explicou os procedimentos do ato eleitoral, procedendo-se à eleição, 

por voto secreto. Votação concluída, e efetuou-se a contagem dos votos, com os seguintes 

resultados: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

António Carvalho de Sousa, com 12 (doze) votos; ----------------------------------------------------- 

Maria Lúcia Ferreira de Faria com 0 (zero) votos; ------------------------------------------------------ 

Rolando Jorge Ribeiro Costa, com 9 (nove) votos. ----------------------------------------------------- 

Face aos resultados obtidos, foi eleito Diretor do Agrupamento de Escolas D. Manuel de 

Faria e Sousa, para o quadriénio 2021/2025, o candidato António Carvalho de Sousa. ----- 
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Nada mais havendo a tratar na reunião, foi elaborada a presente ata, que foi lida e aprovada 

pelos presentes e será assinada pelo/a Presidente do Conselho Geral, respetivos/as 

secretários/as e demais Conselheiros presentes. --------------------------------------------------------  

Esta ata consta de duas páginas e um anexo. ------------------------------------------------------------  

 

 

O/A Presidente do Conselho Geral: 

______________________________ 

(Sara Catarina Moreira Barbosa) 

 

O/A primeiro/a secretário/a: 

_____________________________ 

(Óscar Emanuel Fernandes de Vilhena Gonçalves 

 

O/A segundo/a secretário/a: 

______________________________ 

(Marlene Andrea Gonçalves Faria Teixeira) 
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Os restantes membros do Conselho Geral: 

 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 


