ATA DA 18.ª REUNIÃO DO CONSELHO DAS ESCOLAS
12 de novembro de 2021

Aos doze dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, nos termos do n.º 3 do art.º 12.º
do Decreto‐Regulamentar n.º 5/2013, de 29 de agosto, reuniu, em sessão extraordinária, pelas
catorze horas e trinta minutos, por videoconferência, através da plataforma Teams, o Plenário
do Conselho das Escolas, sob a presidência de José Eduardo Lemos, a fim de dar cumprimento
à seguinte Ordem de Trabalhos, conforme convocatória de oito de novembro: _____________
Ponto um – Discussão e aprovação da ata da reunião n.º 16, de 16/04/2021. _______________
Ponto dois – Discussão e aprovação da ata da reunião n.º 17 de 01/07/2021. ______________
Ponto três – Termo do mandato. __________________________________________________
Estiveram presentes os conselheiros José Eduardo Lemos de Sousa, João Manuel Esteves Dias
Andrade, Rui Manuel Fonseca da Silva, Maria Manuela Vieira Machado, Fernando Filipe de
Almeida, Lucinda Maria Mendes Ferreira, Fernando Paulo Mateus Elias, Anabela Henriques de
Matos Soares, Ana Cláudia Cohen G. B. Caseiro G. Domingos, José Manuel Batista Carreira,
Maria Celeste Gonçalves Simões de Sousa, José António de Sousa, António Manuel M. Castel‐
Branco Ribeiro, Fátima do Céu Carola Moreira Pinto, Ana Maria Pereira Trindade Santos Reis,
Francisco Manuel Cortez B. La Féria e Oliveira, num total de vinte e um. Faltaram à reunião os
conselheiros Rosalina de Jesus Rodrigues Pinheiro, José Ilídio Alves de Sá, Amílcar Francisco
Albuquerque dos Santos, Jorge Manuel de Sousa do Nascimento, Renato Jesus Madeira Alves.
Ponto um – Discussão e aprovação da ata da reunião n.º 16, de 16/04/2021. _______________
Depois de discutida a proposta de ata da reunião número dezasseis, previamente enviada a
todos os conselheiros, a mesma foi posta à votação tendo sido aprovada por unanimidade
pelos elementos presentes na reunião a que a mesma respeita. _________________________
Ponto dois – Discussão e aprovação da ata da reunião n.º 17 de 01/07/2021. ______________
Depois de discutida a proposta de ata da reunião número dezassete, previamente enviada a
todos os conselheiros, a mesma foi posta à votação tendo sido aprovada por unanimidade
pelos elementos presentes na reunião a que a mesma respeita. _________________________
Ponto três – Termo do mandato. __________________________________________________
Dado que a esta reunião será a última do presente mandato do Conselho, aguardando‐se a
tomada de posse os novos conselheiros eleitos e que passarão a integrar o órgão, o Presidente
do Conselho, recordando os membros do Conselho que, entretanto, cessaram o mandato,
agradeceu a todos o seu trabalho e empenho ao longo do mandato na defesa da Escola e da
Educação públicas. Referiu que, ao longo do mandato de quase quatro anos, que agora finda,
assistiu‐se a muitos debates em que se verificou largo consenso nas opiniões dos membros
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deste órgão e nas deliberações tomadas, bem como a alguns outros em que, saudável e
democraticamente, se geraram dissensos e diferenças de opinião, sempre resolvidas com
elevação e sentido de serviço público. Enalteceu ainda as relações de companheirismo e
amizade que se foram construindo e reforçando ao longo destes últimos anos e que,
certamente, perdurarão para lá do Conselho das Escolas. Intervieram os Conselheiros
Fernando Elias, Ana Claúdia Cohen, Lucinda Ferreira, Manuela Machado, Fernando Almeida,
António Castel‐Branco, João Andrade, Francisco Lá Féria, José Manuel Carreira e José António
Sousa, para enaltecer o trabalho do órgão, o respeito entre todos e as relações de amizade
criadas e aprofundadas durante estes anos. Todos fizeram referência à aprendizagem e a visão
global dos problemas da educação e das Escolas que a pertença ao Conselho lhes
proporcionou. Foram feitas referências elogiosas e saudosas aos membros do Conselho que,
entretanto, cessaram funções e, em especial, à capacidade de trabalho, ao método e
organização do Presidente que fez todos os esforços para dignificar o órgão, tendo as
intervenções terminado com a formulação de votos de despedida e de amizade.
Não se registando mais intervenções, o Presidente deu por encerrada a sessão pelas dezasseis
horas e vinte minutos, da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, será
assinada por mim, Fernando Filipe de Almeida, que a secretariei, e por José Eduardo Lemos,
que presidiu. __________________________________________________________________
Fernando Filipe de Almeida_______________________________________________________
José Eduardo Lemos ____________________________________________________________
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