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Ata número dezassete do Conselho Geral 

Aos quinze dias do mês de julho de dois mil e dezanove, pelas dezoito horas, reuniram 

em sessão aberta à comunidade educativa no Auditório Ana Ribeiro no pavilhão "D" da 

escola sede do Agrupamento de Escolas de São João do Estoril, os membros do 

Conselho Geral, identificados na folha de presenças da sessão, sob a presidência do 

conselheiro António Padeira, para dar cumprimento à ordem do dia que constava na 

convocatória e que a seguir se transcreve: 

Ponto um - Tomada de Posse do Diretor do Agrupamento. 

Antes da Ordem do dia, o Presidente do Conselho Geral deu a conhecer o 

procedimento seguido no âmbito da eleição do diretor do agrupamento, ocorrida no 

dia 18 de junho de 2019 em que o candidato foi eleito com o voto de todos os 

membros presentes. Recordou que a abertura do concurso teve em conta o fim do 

mandato do diretor cessante José António dos Santos Loureiro e de este vir a 

aposentar-se no final do presente ano. Na sequência propôs a atribuição de um louvor 

ao trabalho realizado pelo diretor cessante José António dos Santos Loureiro e para 

toda a equipa que ao longo do seu mandato desempenharam as suas funções com 

elevado sentido de responsabilidade, competência e profissionalismo. A proposta foi 

aceite por unanimidade. 

De seguida deu-se início ao ato de posse nos termos regimentais e para os efeitos 

previstos nos artigos 24º e 25 º do Decreto-Lei no 75/2008 de 22 de abril republicado 

em anexo ao Decreto lei no 137 /2012 de 2 de julho, tomou posse no cargo de diretor 

Fernando Manuel Freire da Silva Ramos, que perante os presentes aceitou solenemente 

cumprir as funções inerentes ao cargo no respeito pelos deveres que decorrem da lei. 

Depois das intervenções das diversas individualidades o Presidente do Conselho Geral 

agradeceu a presença de todos e desejou as mais sinceras felicitações ao novo diretor 

do Agrupamento. 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão da qual se lavrou a 

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