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   No dia 1 de junho de 2021, reuniu-se, pelas 18:30 horas, por videoconferência, o Conselho Geral 
do Agrupamento de Escolas Pedro Jacques de Magalhães. A reunião teve a seguinte ordem de 
trabalhos:  

Ponto único: Tomada de posse da Diretora do Agrupamento. 

   O Presidente do Conselho Geral, professor Abílio Mocho, deu início à reunião lamentando o facto 
da tomada de posse da Diretora ser feita à distância e não de uma forma presencial que pudesse 
implicar a realização de uma cerimónia com outra visibilidade. No entanto, devido às limitações 
impostas pela pandemia, resolveu o Presidente do Conselho Geral que a reunião de tomada de 
posse fosse realizada por videoconferência, decisão que mereceu a concordância da Diretora da 
Agrupamento. O professor Abílio Mocho desejou à professora Ana Cristina Nunes da Silva as 
maiores felicidades na consecução deste seu segundo mandato e que o mesmo seja tão bem ou 
ainda melhor sucedido que o mandato agora cessante. Por outro lado, manifestou a total 
cooperação e colaboração do Conselho Geral para que os desafios que se colocam a este segundo 
mandato sejam superados. Estes desafios prendem-se com a recuperação dos aspetos negativos da 
pandemia no processo ensino-aprendizagem e com o encontrar das respostas necessárias às 
questões levantadas pela crescente digitalização do ensino.  

   De seguida, a professora Ana Cristina Silva agradeceu as palavras dirigidas pelo Presidente do 
Conselho Geral e de igual modo lamentou o facto da sua tomada de posse ser efetuada por 
videoconferência. Prosseguindo, a senhora Diretora, aproveitou a ocasião para agradecer à Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira na pessoa do Senhor Presidente Alberto Mesquita e do seu 
colaborador senhor Jorge Zacarias pelo facto de terem tomado as medidas necessárias para 
minimizar as ausências relativas ao pessoal não docente. Os agradecimentos foram ainda 
estendidos às Associações de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento que, em 
colaboração com a C.M. de Vila Franca de Xira e com o Agrupamento fazem com que a “Escola a 
Tempo Inteiro” seja um sucesso. A Professora Ana Cristina Silva aproveitou ainda a oportunidade 
para na pessoa da Conselheira Carla Tavares agradecer a colaboração dos serviços da União de 
Freguesias de Alverca e Sobralinho que responderam sempre de uma forma muito positiva às 
diversas solicitações do Agrupamento. Por fim, a senhora Diretora agradeceu a colaboração do 
pessoal docente, das assistentes operacionais e do pessoal administrativo na realização das tarefas 
conducentes à prestação do serviço educativo no seu todo. A Professora Ana Cristina Silva deu 
especial destaque à qualidade dos serviços administrativos sector do Agrupamento que, pela sua 
natureza, nem sempre tem a visibilidade merecida. A senhora Diretora apontou as limitações 
provocadas pela pandemia como causa da não consecução total de alguns projetos entretanto 
iniciados como é exemplo as “Viagens Magalhânicas”. O facto de haver ainda alguns projetos 
significativos por concluir, terá pesado na sua decisão de aceitar a recondução no cargo de Diretora 
do Agrupamento, sendo uma das prioridades para o próximo mandato a conclusão dos projetos 
inacabados. A senhora Diretora referiu que a sua equipa para o próximo mandato irá sofrer uma 
alteração, assim, a professora Paula Martins será substituída pelo professor José Marques. Pelo 
facto atrás relatado a professora Ana Cristina Silva agradeceu a colaboração da professora Paula 
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Martins. A senhora Diretora salientou o dinamismo e os conhecimentos na área informática do 
professor José Marques que, no seu ponto de vista, constituirão uma mais-valia para enfrentar os 
desafios tecnológicos que se aproximam. A senhora Diretora reafirmou que o próximo mandato 
será encarado por si e pela sua equipa com a resiliência e o empreendedorismo a que a 
Comunidade Educativa já se habituou. Comprometeu-se a manter as boas relações institucionais 
com os órgãos do poder autárquico, com as Associações de Pais e Encarregados de educação e com 
as instituições desportivas e culturais mais representativas da nossa comunidade. Por fim, a 
senhora Diretora manifestou o compromisso de continuar a representar dignificando 
condignamente, ao nível externo, o nosso Agrupamento. Dando um carácter mais formal aos 
compromissos elencados, a senhora Diretora jurou pelou sua honra que cumprirá com lealdade 
todas as funções que lhe forem confiadas. A terminar, agradeceu a presença dos membros do 
Conselho Geral e a sua colaboração nos últimos quatro anos. 

   Empossada a professora Ana Cristina Nunes da Silva para o mandato de Diretora do Agrupamento 
de Escolas Pedro Jacques de Magalhães para o quadriénio 2021/2025, o Presidente do Conselho 
Geral, professor Abílio Mocho, deu por finda a reunião convidando os presentes a dirigirem os 
cumprimentos habituais nesta situação. Todos os presentes se dirigiram à senhora Diretora e com 
palavras muito simpáticas e elogiosas desejando-lhe votos das maiores felicidades para o próximo 
mandato. 

 
Alverca, 1 de junho de 2021 

O Presidente do Conselho Geral 
Abílio Mocho 


