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Aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, pelas dezanove horas, sob a 

presidência da professora Ana Maria Azevedo, reuniu-se o Conselho Geral (CG), numa reunião 

telemática síncrona, na Plataforma Microsoft Teams, não estiveram presentes na reunião Carla 

Crespim; Irene Almeida; Filipa Bolotinha; Joana Santos; Marcos Santiago e Rui Vicente. 

Deu-se início à reunião cumprindo-se os pontos da ordem de trabalhos. Procedeu-se à  leitura e 

aprovação da ata da reunião anterior pelos presentes à data da mesma. De seguida, a Sra. 

Presidente do CG informou que recebeu um e-mail da professora Ângela Rebordão sobre a 

publicação, no site do Agrupamento, das atas do CG e do procedimento concursal para eleição da 

Direção. Informou que ainda não tinha respondido a este e-mail e colocou à consideração do 

Conselho os procedimentos a adotar, se um resumo ou um extrato da ata com os assuntos 

relevantes para o Agrupamento. A conselheira, professora Ana Sousa, sugeriu, em vez de um 

resumo ou extrato da ata, a publicação de um Memorando sobre a reunião. Após reflexão, ficou 

aprovado que se publicará um Memorando de cada reunião. A Sra. Presidente informou que terá 

 1. Informações; 

2. Recondução da Diretora; 

3. Autorização das férias da Diretora; 

4. Apreciação dos documentos relativos ao procedimento 
concursal prévio à eleição do/a Diretor/a do 
Agrupamento; 

5. Constituição da comissão de apreciação das 
candidaturas ao procedimento concursal prévio à eleição 
do/a Diretor/a do Agrupamento; 

6. Outros Assuntos. 
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que se proceder à alteração do Regimento Interno do CG. Esta alteração será aprovada na 

próxima reunião.  

A Sra. Diretora manifestou a intenção de não ser reconduzida por mais um mandato de quatro 

anos.  

Pediu a palavra para agradecer, em primeiro lugar, ao seu Subdiretor, braço direito, sem o qual 

não teria aceitado o desafio de ser presidente da Comissão Administrativa Provisória do 

Agrupamento. Agradeceu ainda às suas adjuntas Ana Pedro, Celina Pires e Lília Aguiar, pelo seu 

profissionalismo e amizade, tendo referido que teria sido difícil gerir o Agrupamento sem o apoio 

delas. À Adriana Guerreiro, por ter aceitado o cargo de adjunta em substituição da colega Lília 

Aguiar. 

Agradeceu à grande maioria das e dos docentes e das e dos Assistentes operacionais e técnicos, 

que, vestindo a camisola, a ajudaram a tornar este Agrupamento melhor. Inversamente, referiu 

ainda aqueles, poucos, que tentaram que a Direção falhasse, sem sucesso.  

Agradeceu à Associação de Pais, na pessoa de Joana Adrião, com a qual sempre se 

estabeleceram linhas de cooperação. À Liga dos Antigos Alunos do Liceu de Gil Vicente, na 

pessoa de João Maia, sempre disponíveis para ajudar as e os alunos desta escola. Foram eles, 

aliás, os primeiros a contribuírem com equipamentos digitais (tablets com acesso à Internet) 

quando a Pandemia obrigou a passar do ensino presencial para o de ensino a distância. Às 

Juntas de Freguesia de Santa Maria Maior e São Vicente. Sobretudo a Junta de Freguesia de São 

Vicente, com a qual se estabeleceram ótimas relações de colaboração, rompendo com um 

passado de distanciamento e não comunicação. O poder local necessita de boas escolas públicas 

nas suas zonas de influência. A Diretora pensa que as três escolas do Agrupamento são, neste 

momento, boas escolas públicas.  

Agradeceu ainda às diferentes Associações com as quais o Agrupamento desenvolveu muitos 

projetos ao longo destes cinco anos. Ressalvou a importância da abertura do Agrupamento à 

comunidade, interagindo frutiferamente com muitos e muitas cidadãs que realizaram projetos, 

fizeram sugestões ou criticaram construtivamente o funcionamento da escola. Referindo que só 

assim é possível manter a qualidade da Gil Vicente, e continuar a formar plenamente as e os 

alunos. 

A Sra. Presidente do CG expressou um agradecimento em nome de todos os Conselheiros pelas 

palavras da Sra. Diretora e elogiou, agradecendo, o desempenho e a dedicação da Sra. Diretora à 

Gil Vicente. 
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De seguida, o CG apreciou a proposta de férias, de trinta dias úteis, apresentada pela Sra. 

Diretora, com início a vinte de julho e terminus a tinta e um de agosto. A proposta foi aprovada por 

unanimidade. 

Foi feita a apreciação dos documentos relativos ao procedimento concursal prévio à eleição do/a 

Diretor/a do Agrupamento. Foi proposta a alteração no Artigo 8, ponto 1, "resultado comunicado 

por Carta Registada ou por Protocolo, diretamente ao candidato, se este for do Agrupamento". O 

documento foi aprovado por unanimidade, entrando em vigor a partir da data da publicação em 

Diário da República. Todos os documentos foram aprovados por unanimidade.  

A Sra. Presidente do CG irá solicitar a publicação o procedimento concursal, em Diário da 

República. O processo concursal inicia-se no dia útil seguinte à sua publicação em Diário da 

República e termina após dez dias úteis da sua publicação. O aviso de abertura publicado em 

Diário da República, o Regulamento Concursal e o requerimento da candidatura serão 

publicitados na página eletrónica do Agrupamento e em lugares de destaque em todas as escolas 

do Agrupamento, assim que se inicie o procedimento concursal. 

Procedeu-se à constituição da equipa para a Comissão de Apreciação da/s Candidatura/s. Ficou 

aprovada a equipa constituída pelos seguintes conselheiros: Joana Adrião (Representante da 

Associação de Pais), João Maia (Liga dos Antigos Alunos), João Inácio (Docente), Ana Sousa 

(Docente) e José Oliveira (Assistente Operacional). Terminando o processo concursal, a equipa 

reunirá no Gabinete do Conselho Geral na sede do Agrupamento, afim de elaborar a lista 

provisória da/s candidatura/s aprovada/s e das excluída/s. Após a publicação da lista provisória, 

decorre dois dias úteis para recurso do/s candidato/s. Após esse prazo a mesma comissão 

procederá à apreciação da/s candidatura/s. 

Por último, o CG foi informado pela Junta de Freguesia de S. Vicente, do estabelecimento de um 

protocolo para a existência de um apoio aos tempos livres dos alunos na sede do Agrupamento, 

dando resposta às solicitações de muitos Encarregados de Educação dos alunos que vem para o 

5º ano de escolaridade.  

Nada mais havendo a tratar, foi lida e aprovada a presente ata e deu-se por terminada a reunião. 

     A Presidente                                                                       O/A Secretário(a) 

__________________________                                               _________________________ 

(Ana Azevedo Silva)                                                                      (Ana Venade 


