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Escolas | João de Araújo Correia 

 

CONSELHO GERAL 
 

MINUTA DA ATA DA REUNIÃO NÚMERO CINQUENTA E OITO 

 

 ---------- Aos dez dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, pelas dezoito horas, por 

videoconferência em reunião síncrona através da plataforma de vídeo e áudio-

conferência online ZOOM, reuniu o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas João 

de Araújo Correia, em sessão extraordinária, com a ordem de trabalhos seguinte:  -------  

 ---------- Período da ordem do dia: --------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto um – Tomada de posse dos representantes eleitos dos corpos docente e 

não docente, pais e encarregados de educação e representantes designados pela Câmara 

Municipal;  --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto dois – Eleição do Presidente interino do Conselho Geral; ------------------  

 ---------- Ponto três – Cooptação de três entidades da comunidade local.-------------------  

---------- O Presidente informou que o Sr. José Carlos Vicente e o Professor António 

Manuel Saraiva Almeida estão ausentes por razões antecipadamente apresentadas.  ------  

 ---------- Período da ordem do dia: --------------------------------------------------------------  

--------- Ponto um – No seguimento da intervenção do Presidente do Conselho Geral 

em exercício, tomaram posse os representantes eleitos do corpo docente, pais e 

encarregados de educação e representantes designados pela Câmara Municipal;  ---------  

 ---------- Ponto dois – O Presidente do Conselho Geral em exercício informou os 

presentes de que estava aberto um período para aceitação de candidaturas ao cargo de 

Presidente Interino do Conselho Geral, que assumirá funções até que o órgão esteja 

completamente preenchido. Nesse período, apresentou candidatura o Conselheiro Paulo 

António Messias Pereira Guedes. Decorrida a votação, procedeu-se ao escrutínio, tendo-

se registado o seguinte resultado: Votos no Candidato A: treze.  -----------------------------  

 ---------- Ponto três – Após a intervenção do Diretor do Agrupamento e dos 

Conselheiros Marco Pina e Mónica Valente, o Presidente colocou à votação as seguintes 

entidades: ACIR, ARDAD, Museu do Douro e Comando Territorial da GNR do Peso da 

Régua. Após votação, foram coaptadas as seguintes entidades: ACIR, ARDAD e Museu 

do Douro. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- E nada mais havendo a tratar, deu-se por terminada a reunião às dezoito horas e 

cinquenta minutos, da qual foi lavrada a presente minuta, que foi lida e aprovada por 

unanimidade, nos termos da lei.  -------------------------------------------------------------------  

 

Peso da Régua, 10 de dezembro de 2020 

 

O Presidente do Conselho Geral 
Paulo António Messias Pereira Guedes 

P. Q. A. – Grupo 300 

O Secretário 

Miguel Pedro Cardoso Madureira 
P. Q. A. – Grupo 550 

 

 


