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DIREÇÃO-GERAL DO ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO 

 

2022/2023 
DELEGAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CENTRO 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ANADIA 

  

ATA NÚMERO CINQUENTA E NOVE DA REUNIÃO DO CONSELHO GERAL 

 

 -------- Aos vinte e um dias do mês de setembro do ano dois mil e vinte e dois, pelas dezoito horas, 5 

reuniram, presencialmente, na Escola Básica e Secundária de Anadia, os elementos do Conselho 

Geral. Estiveram ausentes os conselheiros Paula Santos e Pedro Silva.  ----------------------------------- 

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

 --------  Ponto um: Tomada de posse dos novos conselheiros; -----------------------------------------------  

 -------- Ponto dois: Eleição do(a) Presidente do Conselho Geral. --------------------------------------------  10 

 -------- O conselheiro Ângelo Santos deu início cumprimentando todos os presentes, tendo ainda 

feito um breve esclarecimento sobre a marcação desta reunião. Seguidamente colocou à aprovação 

a ata da reunião anterior, enviada antecipadamente a todos os elementos deste conselho. Esta foi 

aprovada por todos os elementos presentes na reunião em questão.   ------------------------------------  

 -------- Apresentou a ordem de trabalhos, questionando se algum dos presentes pretendia introduzir 15 

um ponto adicional. O conselheiro Carlos Couto solicitou um esclarecimento sobre a prioridade de 

ocupação das instalações desportivas municipais ao abrigo da delegação de competências. O Con-

selheiro Ângelo Santos, esclareceu que se tem procurado fazer uma gestão equilibrada das instala-

ções desportivas pelas escolas envolvidas, sendo que não estabelecem prioridades entre escola pú-

blica ou privada uma vez que ambas pertencem ao município. O conselheiro Carlos Couto considerou 20 

que a atribuição não tem sido equitativa. Na sua perspetiva, a Escola Vitivinícola, não sendo escola 

pública, tem sido favorecida. Continuou argumentando que esta tem ao seu dispor meios com os 

quais pode assegurar o transporte dos seus alunos para outras instalações que se localizam um pouco 

mais longe, o que não é possível com os alunos da Escola Básica e Secundária de Anadia. Considera 

que é um constrangimento o planeamento feito pela Escola Vitivinícola não ser anual. O conselheiro 25 

Ângelo reforçou que esta situação se refere apenas a uma das instalações desportivas, sendo certo 

que o agrupamento tem ao seu dispor todas as demais em plenitude. Reforçou que se trata de dar 

as melhores condições e a resposta mais adequada e equilibrada a todas as escolas, nomeadamente 

ao Agrupamento de Escolas de Anadia, numa concertação que deverá ser feita entre os envolvidos, 

de forma sensata e racional. --------------------------------------------------------------------------------------  30 

 -------- O conselho agradeceu o trabalho realizado pela conselheira Luísa Flores e enalteceu a forma 

como orientou este conselho durante a vigência do seu mandato enquanto presidente. ---------------  
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 -------- Entrando no ponto um da ordem de trabalhos, o conselheiro Ângelo Santos, solicitou 

autorização para que os novos membros se juntassem à reunião, tendo o conselho anuído.  ---------  

 -------- Uma vez que a conselheira e presidente deste órgão, Luísa Flores, representante do pessoal 35 

docente, foi colocada noutro agrupamento e que Joana Alves Fernandes e Margarida Pereira 

Santiago, representantes do pessoal discente, terminaram o seu percurso no ensino secundário, foi 

necessário proceder à sua substituição. O conselheiro Ângelo deu as boas-vindas aos novos 

elementos representantes do pessoal discente e docente.  Após a leitura do “Termo de Posse”, os 

conselheiros Ana Cristina Rocha, representante do pessoal docente, Mariana Lopes e Gonçalo 40 

Ferreira, representantes dos discentes, assinaram o termo de posse e assumiram o seu lugar. -------  

 -------- Passando ao ponto dois, o conselheiro Ângelo Santos sugeriu que cada um dos presentes se 

apresentasse para que os novos elementos pudessem saber quem é cada um e quem representam 

no órgão.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Seguiu-se o processo de eleição do Presidente do Conselho Geral, por escrutínio secreto. 45 

Após a votação foi eleito o conselheiro Carlos Couto com nove votos, seguido da conselheira 

Anunciação Calado com seis votos, os conselheiros Rogério Duarte e Paulo Carvalho com um voto 

cada e dois votos em branco. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O conselheiro Ângelo Santos, passou a palavra ao presidente eleito, o qual assumiu o seu 

lugar, agradecendo o voto de confiança e solicitou a colaboração de todos. Este convidou a 50 

conselheira Anunciação Calado para manter o cargo de secretária deste conselho, tendo esta 

aceitado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Nada mais havendo a tratar, o presidente eleito agradeceu a presença dos conselheiros e 

deu por encerrada a sessão da qual foi lavrada a presente ata. --------------------------------------------  

 55 

O presidente da reunião, 

 (Ângelo Manuel de Carvalho Santos) 

 

A Secretária, 

 (Anunciação Maria Silva Calado)  
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