
ATA NÚMERO CINQUENTA E TRÊS 

(SÍNTESE) 

------ Ao dia vinte e sete do mês de junho de dois mil e vinte e dois, pelas dezoito horas e trinta 

minutos, reuniram os membros do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Emídio Garcia, 

em reunião ordinária por telemática, através do ZOOM, para dar cumprimento à Convocatória 

número cinco (2021/2025), com a seguinte ordem de trabalhos: ---------------------------------------- 

Ponto único – Aprovação do Regulamento do processo concursal para a eleição do Diretor; ----- 

------ À hora de início da reunião estavam presentes treze conselheiros, estando assim garantido 

o quórum necessário. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ainda antes do início da ordem de trabalhos, a Presidente do Conselho Geral colocou à 

consideração dos conselheiros a apreciação e votação de um voto de pesar pelo falecimento do 

Diretor do Agrupamento, com a seguinte redação: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------- VOTO DE PESAR --------------------------------------------------- 

----- Foi com grande consternação que nos despedimos, prematuramente, do timoneiro deste 

Agrupamento, no passado dia catorze de junho. -------------------------------------------------------------- 

----- Eduardo Santos era unanimemente considerado um homem bom, autêntico, dedicado à sua 

comunidade escolar. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Foi um Diretor com espírito democrático e cuja porta do gabinete manteve sempre aberta, 

inaugurando uma nova forma de liderança, admirada quer por professores, quer por 

funcionários, alunos e encarregados de educação. ----------------------------------------------------------- 

----- A sua participação nas reuniões deste órgão foi pautada pela discrição, cordialidade e 

consenso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Foi alguém que soube dignificar o cargo que, ao longo de mais de duas décadas, 

desempenhou, sem nunca perder a autenticidade e a humildade que sempre o caracterizaram. 

----- Pelo seu percurso exemplar como professor e pelo cabal desempenho como Diretor deste 

Agrupamento de Escolas, propõe-se que: ----------------------------------------------------------------------- 

----- - seja aprovado o presente Voto de Pesar; ----------------------------------------------------------------- 

----- - que se manifeste à sua família as mais sentidas condolências transmitindo-lhes o teor deste 

Voto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Após a realização de um minuto de silêncio, o voto de pesar foi aprovado por unanimidade. 

----- Deu-se então início ao ponto único da ordem de trabalhos. A Presidente do Conselho Geral 

disponibilizou a palavra aos conselheiros para se pronunciarem sobre a proposta de 

regulamento do processo concursal, previamente distribuído por todos os conselheiros. Após 

algum debate e não havendo sugestões, reparos ou retificações a fazer à proposta enviada, 

procedeu-se à sua votação, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade dos conselheiros 

presentes na reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Após a conclusão dos pontos da convocatória e não havendo outros assuntos a tratar, a 

Presidente do Conselho Geral agradeceu a presença de todos os conselheiros e deu por 

encerrada a reunião, pelas dezoito horas e cinquenta minutos, da qual se lavrou a presente ata 

que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada nos termos da lei. -------------------------------------- 

 

A Presidente: Rosa Falcão 

A Secretária: Maria João Ramos 

O Secretário: Vasco Lopes 


