
	

																									AGRUPAMENTO	DE	ESCOLAS	PEDRO	JACQUES	DE	MAGALHÃES	

CONSELHO	GERAL	

Resenha	da	reunião	do	Conselho	Geral	realizada	no	dia	18	de	janeiro	de	2018	

	

			No	passado	dia	18	de	 janeiro,	reuniu	o	Conselho	Geral	do	Agrupamento	de	Escolas	
Pedro	 Jacques	 de	 Magalhães.	 A	 reunião	 teve	 como	 ponto	 único	 da	 sua	 ordem	 de	
trabalhos	a	eleição	do	Presidente	do	Conselho	Geral.	A	reunião	foi	inicialmente	dirigida	
pelo	professor	 João	 Lopes,	Presidente	 cessante	do	Conselho	Geral.	O	professor	 João	
Lopes	 iniciou	 a	 reunião	 congratulando	os	 conselheiros	 eleitos	 para	 o	 novo	 Conselho	
Geral	e	aproveitou	a	oportunidade	para	prestar	um	agradecimento	público	à	docente	
Argentina	Veiga,	que	assumiu	as	 funções	de	Presidente	do	Conselho	Geral	durante	o	
período	o	Presidente	cessante	esteve	 impossibilitado	de	exercer	as	 suas	 funções.	De	
seguida,	 o	 professor	 João	 Lopes	 realizou	 uma	 breve	 exposição	 sobre	 as	 questões	
relacionadas	 com	 o	 	 enquadramento	 legal,	 atribuições	 e	 competências	 do	 Conselho	
Geral.	 O	 Conselho	Geral	 foi	 ainda	 informado	 pelo	 Presidente	 cessante	 que	 já	 foram	
realizados	os	primeiros	procedimentos	relativos	ao	processo	de	avaliação	da	Diretora	
do	Agrupamento.	Para	o	efeito	atrás	referido,	a	Diretora	do	Agrupamento,	professora	
Ana	Cristina	Pereira,	fez	chegar	ao	Conselho	Geral	o	documento	denominado	“Carta	de	
Missão”.	 O	 documento	 atrás	 referido	 constitui	 a	 peça	 inicial	 a	 partir	 da	 qual	 se	
desenrolará	o	processo	de	avaliação	da	ação	da	Diretora.	

				O	 docente	 João	 Miguel	 Lopes	 terminou	 a	 breve	 exposição	 informando	 estar	
disponível	 para	 prestar	 qualquer	 esclarecimento	 adicional	 e	 colaborar	 com	 o	
Presidente	 do	 Conselho	 Geral	 eleito,	 na	 transmissão	 de	 todas	 as	 informações	 e	
conhecimentos	em	que	possa	ser	útil.		

			Antes	de	dar	 seguimento	ao	ponto	único	da	ordem	de	 trabalhos,	o	professor	 João		
Lopes		informou	os	presentes	que	todos	eram		elegíveis	para	o	cargo	de	Presidente	do	
Conselho	Geral	e	 solicitou	que	os	mesmos	 fizessem	a	 sua	apresentação	ao	Conselho	
Geral	reunido,	o	que	foi	efetuado.	

			A	 conselheira	Alexandra	 Silva,	 representante	 da	 autarquia,	 solicitou	 a	 palavra	 para	
exprimir	a	sua	opinião	e	sugeriu,	que	por	questões	de	proximidade	à	escola,	a	eleição	
do	Presidente	do	Conselho	Geral	deveria	ser	um	membro	dos	docentes	com	assento	
no	 Conselho	 Geral,	 por	 se	 tornar	 mais	 fácil	 a	 resolução	 dos	 problemas,	 pois	 no	
entender	 da	 Câmara,	 são	 estes,	 que	 conhecem	 bem	 a	 escola,	 que	 a	 vivenciam	 e	
conseguem	no	imediato	estar	mais	presentes	na	vida	da	escola.	

			O	 conselheiro	 Luís	 Dias	 solicitou	 a	 palavra	 para	 afirmar	 que,	 segundo	 o	 seu	
entendimento,	 o	 presidente	 do	 Conselho	 Geral	 deverá	 ter	 o	 seguinte	 perfil:	 em	
primeiro	lugar	deverá	ser	uma	pessoa	ponderada;	em	segundo	lugar	deverá	conhecer	
a	 Escola	 do	 ponto	 de	 vista	 concetual,	 legal	 e	 quotidiano.	 Neste	 caso	 concreto,	 será	
importante	que	conheça	o	processo	de	desenvolvimento	do	Agrupamento,	bem	como	
os	 diferentes	 atores	 escolares;	 em	 terceiro	 lugar,	 o	 Conselho	Geral	 é	 um	órgão	 que	



	

pretende	fomentar	a	interação	entre	os	vários	intervenientes	escolares	as	instituições	
da	comunidade,	especialmente	da	comunidade	local.	Por	isso,	o	presidente	deverá	ser	
um	 conselheiro	 com	 visão	 para	 estabelecer	 pontes	 e	 para	 promover	 compromissos	
com	 organizações	 que	 contribuam	 para	 a	 consecução	 do	 Projeto	 Educativo	 do	
Agrupamento	e	para	o	bem	comum;	em	quarto	 lugar	deverá	ser	um	conselheiro	que	
esteja	motivado	 para	 o	 exercício	 da	 função;	 e	 em	 quinto	 lugar	 crê	 que	 o	 professor	
Abílio	Mocho	 reúne	 os	 requisitos	 supramencionados.	 Pelo	 exposto,	 sem	 prejuízo	 de	
poder	 haver	 outros	 intervenientes	 com	 perfil	 para	 a	 função,	 o	 professor	 Luís	 Dias	
propôs	o	professor	Abílio	Mocho	para	o	cargo	de	Presidente	do	Conselho	Geral.	Não	
havendo	 mais	 pedidos	 de	 intervenção,	 o	 docente	 João	 Miguel	 Lopes	 deu	 início	 ao	
processo	de	votação,	por	voto	secreto.	

				Assim	dos	dezoito	conselheiros	presentes,	o	professor	Abílio	Mocho	obteve	um	total	
de	 catorze	 votos,	 a	 professora	 Clarinda	 Duarte	 obteve	 um	 total	 de	 três	 votos	 e	 o	
professor	 Luís	 Dias	 obteve	 um	 voto.	 Após	 a	 votação	 houve	 felicitações	 ao	 novo	
presidente	eleito	e	o	docente	 João	Miguel	 Lopes	deu	os	parabéns	ao	docente	Abílio	
Mocho	 e	 desejou	 as	 maiores	 felicidades	 ao	 Conselho	 Geral	 e	 ao	 presidente	 eleito,	
dando	por	terminada	a	sua	presidência	da	reunião	e	dando	a	palavra	ao	presidente	do	
Conselho	Geral	que	exprimiu	o	seu	agradecimento	a	todos	os	presentes	pela	confiança	
nele	depositada.	

				A	Diretora	do	Agrupamento,	professora	Ana	Cristina	Pereira,	congratulou	o	Conselho	
Geral	felicitando	todos	os	conselheiros	presentes,	agradeceu	a	colaboração	dos	órgãos	
autárquicos	 e	 sociais	 e	 enalteceu	 o	 papel	 dos	 pais	 e	 da	 relação	 profícua	 que	 existe	
entre	as	associações	de	pais	e	encarregados	de	educação,	 saudou	os	 representantes	
do	pessoal	docente	e	não	docente	e	agradeceu	o	 trabalho	do	presidente	 cessante	e	
realçou	a	parte	humana	e	as	relações	humanas	que	o	seu	projeto	de	 intervenção	faz	
questão	 de	 privilegiar	 e	 agraciar.	 Neste	 sentido,	 o	 agrupamento	 fomentará	 uma	
cultura	de	excelência	e	de	humanização,	atribuindo	quadros	de	excelência	aos	alunos	
com	excelentes	menções,	e	apostará	em	homenagens	a	pessoas,	que	têm	colaborado	
de	perto	com	o	agrupamento.	

				O	 Senhor	 Presidente	 da	 Junta	 de	 Freguesia	 de	 Alverca	 e	 Sobralinho	 sentiu-se	
honrado	 pelo	 convite	 dirigido	 a	 este	 órgão	 autárquico	 para	 participar	 no	 Conselho	
Geral	e	congratulou-se	por	o	Agrupamento	reconhecer	o	mérito	de	quem	o	merece	e	
incentivar	a	que	os	outros	o	façam,	nesta	cultura	de	excelência.	

			A	Diretora	do	agrupamento	informou	que	a	primeira	homenagem	que	se	irá	realizar	
será	 à	 deputada	Maria	 da	 Luz	 Rosinha.	 Outras	 homenagens,	 já	 programadas,	 serão	
feitas		a	alguns	professores	aposentados	que	colaboraram	e	ainda	colaboram	em	ações	
educativas	relevantes	para	o	Agrupamento.	

	

																																																																																	O	Presidente	do	Conselho	Geral,	

																																																																																																		Abílio	Mocho	



	

																																																																															

								

	

																																																																																													

	


