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Aos vinte oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, pelas dezoito horas, na sala 1.02, 

realizou-se a primeira reunião do Conselho Geral do Mandato 2022-26, sob a presidência do 

Presidente do Conselho Geral cessante, António Ramalho, de acordo com a legislação em 

vigor. 

A reunião obedeceu à seguinte ordem de trabalhos: 

 

1. Tomada de posse dos membros eleitos; 

2. Eleição da Mesa do Conselho Geral… 

2.1. Eleição do Presidente do Conselho Geral; 

2.2. Eleição do 1.º e 2.º Secretários do Conselho Geral; 

3. Constituição da Comissão Permanente do Conselho Geral; 

4. Cooptação dos membros representantes da Comunidade Local; 

5. Conta de Gerência de 2021. 

 

Na reunião estiveram presentes os membros eleitos que constituem o Conselho Geral, sendo 

que, como adianta se detalha, alguns titulares foram substituídos por membros do respetivo corpo que lhes 

sucediam nas listas submetidas a sufrágio. Assim, estiveram presentes: 

• Corpo docente: António Ramalho, Manuel Pintado, Filomena Matos, Inácio Véstia, 

Madalena Rola, Maria Antónia Costa e Elsa Ribeiro; 

• Alunos: António Garcia e Daniela Ameixa; 

• Pessoal técnico e administrativo: Maria João Almas e, sem direito a voto, a suplente 

Maria José Godinho; 

• Assistentes operacionais: Jorge Nunes; 

• Pais e Encarregados de Educação: Luís Eustáquio, Dulce Russo, Nataliya Shysh e 

João Daniel Carujo; 

• Pelo Município: José Daniel Sádio e Ana Basaloco. 

Dando início à reunião, o Presidente Cessante empossou os membros eleitos, os quais 

assinaram uma declaração de compromisso com o seguinte teor: “Eu, abaixo assinado(a), 

afirmo solenemente por minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são 

confiadas”. Neste processo, apenas os alunos não tomaram posse nesta data, porquanto já 

o haviam feito, após as eleições de 2021, cujo mandato terminará apenas em 2023. 

Empossados os membros eleitos do Conselho Geral, o Presidente cessante instou os 

presentes a apresentarem candidaturas para Presidente da Mesa, esclarecendo que apenas 

os alunos não eram elegíveis, anunciando que ele próprio não o faria pelo facto de já ocupar 
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o cargo desde 2009. Na ausência de outras candidaturas, António Ramalho aceitou 

novamente candidatar-se ao cargo de Presidente da Mesa do Conselho Geral, seguindo-se 

de imediato a eleição por sufrágio secreto. Contados os votos – que serão depositados 

subsequentemente no cofre da escola – apurou-se o seguinte resultado: votantes: 17; votos 

em António Ramalho: 16; votos nulos: 1. 

Eleito o Presidente, passou-se às eleições dos restantes membros da Mesa do Conselho 

Geral. António Ramalho voltou a frisar a necessidade de renovação da direção do órgão, 

salientando que o 1.º Secretário é o substituto legal do Presidente da Mesa e que este será o 

último mandato que exercerá (até pela proximidade da idade da sua reforma). Abriu-se um 

período de diálogo entre os presentes, do qual acabou surgindo uma lista única para os dois 

cargos vagos. Antes de se prosseguir para a votação foi debatida a eventual regularidade 

desta eleição por lista (ao invés de duas eleições uninominais), não se tendo vislumbrado 

qualquer eventual anomalia deste processo em termos legais. Assim: foram candidatas, em 

lista única, a 1.ª Secretária, Madalena Rola; e a 2.ª Secretária, Maria Antónia Costa. Apurados 

os votos o resultado foi o seguinte: votantes: 17; votos válidos na lista única: 17. 

Eleita a mesa do Conselho Geral, deu-se início ao ponto 3 da ordem de trabalhos. O 

Presidente alertou que a designação de uma comissão permanente era um ato de prudência, 

na medida em poderia legitimar uma resposta célere em caso de necessidade por parte do 

Conselho Geral, em especial nos casos em que não fosse possível ou recomendável 

convocar uma reunião extraordinária do órgão. Mais disse que em mandatos anteriores nunca 

houve necessidade de recorrer à Comissão Permanente. A finalizar esclareceu que qualquer 

decisão da Comissão Permanente está sempre sujeita a ratificação na próxima reunião 

plenária, ordinária ou extraordinária, deste órgão colegial. Assim, solicitou a cada um dos 

corpos que designasse o seu representante, tendo por consenso, sido designada a seguinte 

constituição: 

• Presidente: 

o Presidente do Conselho Geral (sendo substituído nas suas ausências e 

impedimentos pela Primeira Secretária); 

• Docentes: 

o Efetivo: Filomena Matos – Suplente: Manuel Pintado; 

• Discentes: 

o Efetivo: representante dos cursos profissionais – Suplente: representante 

dos cursos cientifico-humanísticos; 

• Município 

o Efetivo: Ana Basaloco – Suplente: José Daniel Sádio; 
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• Funcionários 

o Efetivo: representante do pessoal técnico e administrativo – Suplente: 

representante dos assistentes operacionais 

• Pais e Encarregados de Educação 

o Efetivo: Dulce Russo – Suplente: Nataliya Shysh 

Entrados no penúltimo ponto da ordem de trabalhos, o Conselho Geral iniciou o debate sobre 

os seus representantes cooptados, tendo deliberado que em representação da Comunidade 

Local iria endereçar os seguintes convites: 

• Entidades Públicas – Dra. Paula Caeiro 

• Comunidade Empresarial – António Costelas Garcia. 

Por fim, foi apresentada, analisada e debatida a Conta de Gerência do ano de 2021, a qual 

foi aprovada por unanimidade. Dada a urgência da aprovação (para efeitos de comunicação 

à tutela) foi aprovada em minuta o texto da deliberação com os seguintes dizeres: 

“Nos termos da al. j) do n.º 1 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, 

na sua atual redação, o Conselho Geral desta escola, reunido em reunião ordinária 

em 28 de abril de 2022, aprovou, por unanimidade, a conta de gerência desta Escola 

relativa ao ano civil de 2021. 

(Nos termos do n.º 6 do art.º 34.º do Código do Procedimento Administrativo, o texto 

da deliberação supra foi aprovado em minuta na própria reunião, adquirindo plena 

eficácia a partir desse momento.)” 

E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião pelas 19:55 horas, da qual foi lavrada 

a presente ata, que consta de 3 páginas e 1 anexo, a qual, depois de lida e aprovada, vai ser 

assinada pelos membros da mesa 

 

O Presidente da Mesa do Conselho Geral 
 
 

António Ramalho 

A Primeira-Secretária 
 

 

Madalena Rola 

A Segunda-Secretária 
 

 

Maria Antónia Costa 


