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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ANADIA 

 

ATA NÚMERO QUARENTA E TRÊS DA REUNIÃO DO CONSELHO GERAL 

 

------Aos onze dias do mês de maio de dois mil e vinte, pelas dezoito horas, na sala 

multiusos da Escola Básica e Secundária de Anadia, reuniram sob a presidência de Patrícia 

Miguel Santos Alves Flores, os elementos do Conselho Geral, à exceção de Alexandrina 

Leitão e José António Gomes, devidamente justificadas e para dar cumprimento à seguinte 

Ordem de Trabalhos:-------------------------------------------------------------------------------------- 

1 – Eleição para o cargo de Diretor do Agrupamento de Escolas de Anadia 2020/24.----------- 

------Os trabalhos tiveram início com a Presidente deste órgão, Patrícia Miguel Flores, a 

colocar a ata número quarenta e dois a votação, não tendo havido retificações a ata foi 

aprovada por unanimidade, com duas abstenções (Pedro Vale e Silvana Marques).------------ 

------A Presidente informou acerca da entrega, no dia dezassete de março, da lista dos 

elementos identificados na Escola Básica e Secundária de Anadia e na Escola Básica de 

Vilarinho do Bairro para o processo eleitoral do Orçamento Participativo de Escola de dois 

mil e vinte, de modo a que o processo eleitoral decorresse dentro da maior normalidade 

possível. O documento segue anexo a esta ata------------------------------------------------------- 

-------A Presidente do Conselho Geral questionou se alguém pretendia acrescentar algum 

ponto à ordem de trabalhos. Não tendo havido propostas passou-se à discussão e 

apreciação dos relatórios elaborados pela comissão designada para o efeito no processo de 

eleição do Diretor. Estando todos os Conselheiros esclarecidos e tendo declarado não haver 

necessidade de audição dos candidatos, os Conselheiros procederam à votação, de acordo 

com o ponto número 1 do 23º artigo do Decreto-Lei número 137/2012 de 2 de julho.--------- 

------- Resultados da votação: Aníbal Manuel Silva Marques – 16 votos, José Pedro Campos 

Mira – 3 votos, dos 19 conselheiros presentes, pelo que foi eleito o candidato que obteve 

maioria absoluta dos membros do Conselho Geral em efectividade de funções, 

nomeadamente, Aníbal Manuel Silva Marques.--------------------------------------------- 

-------A Presidente do Conselho Geral concluiu, informando que no dia doze de maio será 

dado conhecimento aos Candidatos, à Senhora Diretora-Geral da Administração Escolar, Drª 



Susana Castanheira Lopes, e à Sr.ª Delegada Regional da Educação da Região Centro, Dr.ª 

Cristina Fernandes de Oliveira.-------------------------------------------------------------------------- 

------Finalmente, a Presidente do Conselho Geral agradeceu a presença de todos e deu por 

encerrada a reunião.----------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

Anadia, 11 de maio de 2020 

 

A Presidente do Conselho Geral, 

 

__________________________________________ 

(Patrícia Miguel Santos Alves Flores) 

 

 

A Secretária, 

 

___________________________________________ 

(Sandra Maria Ferreira Vieira)  

 


