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CONSELHO GERAL 

 
REUNIÃO DE 4 DE NOVEMBRO DE 2022 

 
(SÍNTESE DE ASSUNTOS TRATADO 

 

 

Ordem de Trabalhos: 

----- Ponto único – Atribuição de patrono à Escola Básica de Abrantes. 

 

----- Estiveram presentes onze conselheiros, conforme lista de presenças. 

 

PONTO ÚNICO – ATRIBUIÇÃO DE PATRONO À ESCOLA BÁSICA DE ABRANTES. 

 O Presidente deu início à reunião após se registar o quórum necessário para o funcionamento da 

mesma, relevando o assunto a tratar, atribuição de patrono à Escola Básica de Abrantes, passando em 

seguida a palavra à Vereadora Celeste Simão, representante da Câmara Municipal de Abrantes, 

proponente desta atribuição. 

  A Srª Vereadora começou por efetuar um breve historial do processo administrativo para atribuição 

de patrono, focando os seguintes pontos: o processo de atribuição de patrono a uma escola segue em 

termos gerais os trâmites de outros processos anteriores, tendo que ser aprovada em primeiro lugar no 

Conselho Geral do Agrupamento, existir mail do Diretor do Agrupamento a manifestar a sua concordância 

face à proposta, ata da reunião do Conselho Geral onde se aprovou parecer sobre a proposta e ata da 

reunião de Câmara com a aprovação da mesma; toda esta documentação deverá ser enviada ao Ministério 

da Educação, onde depois de verificada a respetiva conformidade será exarado despacho para publicação 

em Diário da República, terminando aí todo o processo. 

  Referiu que este processo precedeu a cerimónia de inauguração da Escola, no sentido de criar um 

sentimento de pertença a todos os que ali trabalham e estudam, tendo o nome da Abrantina Engª Maria 

de Lurdes Pintassilgo surgido no executivo como sequência de todo um percurso de vida nas suas diversas 

dimensões. Informou também que houve o cuidado de contatar a Fundação “Cuidar o futuro”, criada por 

aquela personalidade, para aquilatar se haveria algum óbice ou procedimento suplementar para a 

utilização do nome da Engª Maria de Lurdes Pintassilgo, tendo obtido como resposta que nada obsta a 

esta iniciativa e que a Fundação se encontra disponível para trabalhar em conjunto com o Agrupamento 

para perpetuar o nome e a filosofia de vida daquela personalidade. 

  Por último, a Srª Vereadora relevou alguns pontos do vasto currículo da Engª Maria de Lurdes 

Pintassilgo, aliás presentes na documentação distribuída antecipadamente a todos os Conselheiros. 

  Finda esta intervenção, o Presidente do Conselho Geral inquiriu se alguém se queria pronunciar. 

Dada a inexistência de intervenções, colocou à votação dos presentes a proposta, em termos de o 

Conselho Geral dar parecer positivo.  
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  Nestes termos a votação foi unânime em manifestar o parecer positivo do Conselho Geral face a 

esta proposta. 

 

- Presidente: João Vítor dos Santos Pedro 

- Secretário: António Manuel Belém e Ferreira Coelho 


