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RESPOSTA DA CAP À CARTA DE 15 DE AGOSTO DOS REPRESENTANTES DOS ENCARREGADOS 

DE EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS SECUNDÁRIA DO RESTELO, EB 2,3 DE PAULA VICENTE, JI/ 

EB1 DE CASELAS e JI/EB1 BAIRRO DO RESTELO1  

Apesar dos signatários da carta não terem dado conhecimento à CAP da existência deste 

documento e de o mesmo ter sido “descoberto” acidentalmente nos murais do Facebook das 

Associações de Pais, os elementos responsáveis pela gestão do Agrupamento, tendo em 

consideração as graves insinuações, calúnias e ataques pessoais de que foram alvo, bem 

como os restantes profissionais deste Agrupamento, e não excluindo a hipótese de o assunto 

ser tratado em outras instâncias, sentem-se no direito e no dever de esclarecer, ponto a 

ponto, o seguinte:  

1. O CGT é um órgão plural onde, forçosamente, várias opiniões se encontram e se 

contradizem. Compete aos membros deste órgão saber chegar a consensos e fazer aprovar 

um Regulamento Interno onde todos os membros da comunidade escolar se revejam.  

Para a elaboração da proposta de novo regulamento interno, foi constituída pelo Conselho 

Geral Transitório uma comissão e elaborado um cronograma. Todos os prazos foram sendo 

consensualizados com a então Presidente do Conselho e foram escrupulosamente cumpridos. 

O projeto foi elaborado e enviado a toda a comunidade para recolha de sugestões na 

data prevista, foram consultados e participaram na elaboração todos os coordenadores de 

serviços técnico-pedagógicos, dos serviços administrativos, bem como a representante dos 

alunos. O documento foi então levado a reunião plenária dos Conselhos Pedagógicos da 

ESR e do antigo Agrupamento Belém-Restelo, reunidos para o efeito na data acordada, 

obtendo um parecer favorável e unânime. Este parecer, bem como a proposta de RI, foi 

enviado a todos os membros do CGT com uma semana de antecedência relativamente à 

reunião onde se previa a sua aprovação.  

Embora tenha sido convidada a participar em todas as reuniões da comissão de elaboração 

do RI, a conselheira Rosário Portugal só compareceu à primeira reunião e, tendo tido 

múltiplas ocasiões de apresentar as suas sugestões, não o fez, optando por apresentar um 

número elevadíssimo de propostas de alteração na própria reunião em que era suposto 

proceder-se à aprovação final global do documento. Note-se que com exceção de dois 

artigos, as restantes dezenas de alterações foram propostas exclusivamente pela conselheira 

Rosário Portugal. 

A esmagadora maioria das alterações era irrelevante e, em vários casos, consistia na 

correção da redação de artigos que eram mera transcrição ipsis verbis da lei. Esta 

metodologia levou, de facto, a que fossem necessárias várias reuniões para proceder, artigo 

a artigo, às ditas alterações.  

                                                           
1 com alteração da redação original do ponto 29 em 23 de agosto de 2014 
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É verdade que a proposta de regulamento apresentada seguia de perto o Decreto-Lei n.º 

75/2008, de 22 de abril, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 

137/2012 de 2 de julho, bem como a Lei n.º 51/2012 de 5 de Setembro. Um estudo prévio 

de regulamentos internos de outros agrupamentos, realizado pela comissão de elaboração 

do projeto tinha mostrado ter sido também esta a opção em todos os casos analisados. Estes 

factos são suscetíveis de prova documental inequívoca. 

Perante a perspetiva de que o processo de aprovação se eternizasse, tomou o CGT a decisão, 

ilegal, salvo melhor opinião, de avançar com o procedimento concursal de eleição de 

Diretor, considerando o regulamento aprovado até um determinado artigo.  

Ao contrário do que é afirmado, a proposta de RI não é feita “à medida do presidente”, 

pelo contrário, reflete e resulta das consultas e do contributo de toda a comunidade. O 

facto de o Presidente da CAP se ter vindo a identificar com o documento não constitui 

demérito do mesmo. 

O que é referido como “distorção da lei em matéria disciplinar” corresponde à adaptação 

do Estatuto do Aluno e Ética Escolar à realidade do agrupamento, como o próprio estatuto 

prevê. Sublinhem-se os bons resultados em matéria de diminuição da indisciplina 

verificados nos últimos cinco anos na ESR e no último ano nas restantes escolas, 

nomeadamente na EB 2,3 Paula Vicente, conforme consta do relatório da respetiva 

coordenadora, dos dados estatísticos de ambas as escolas e do testemunho de alunos, 

professores, funcionários e encarregados de educação, corroborado pelos agentes da Escola 

Segura que desempenham funções nesta zona. 

O facto de, na presente data, não existir RI aprovado - principal missão do CGT - resulta 

inteiramente da ineficácia de funcionamento deste órgão, senão mesmo da sua 

incompetência.  

2. Em conformidade com o aviso de abertura, o candidato Júlio Santos entregou todos os 

documentos exigidos para o ato concursal em suporte de papel, mantendo-se estes na posse 

do CGT até à presente data. Quando lhe foi solicitado o envio em formato digital do projeto 

de intervenção, que em momento algum é requerido por lei, o candidato informou a ex-

presidente do CGT de que, devido a problemas informáticos, a versão enviada não 

correspondia à versão oficial. Embora por várias vezes o candidato tenha solicitado ao CGT 

a oportunidade para prestar este esclarecimento, nunca lhe foi dada essa oportunidade.  

Acresce que o documento em causa, com valor oficial, está e sempre esteve na posse do 

CGT, a quem, por lei, compete divulgar todos os documentos aos conselheiros. Neste caso, 

não entendeu fazê-lo, o que revela, não “um gesto de boa vontade em não excluir o 

candidato”, mas sim, uma vez mais, desorganização e incompetência deste órgão. 

3. O CGT decidiu, no decurso de uma reunião, distribuir os documentos em papel a todos os 

conselheiros. O docente visado ofereceu-se para comunicar essa decisão à chefe de 

secretaria, pedindo-lhe para fotocopiar a documentação, não tendo tido qualquer outra 
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intervenção no processo. Não foi, portanto, facultado acesso ao cofre a este docente, 

como as diversas testemunhas podem corroborar. A chefe dos Serviços Administrativos 

não “tomou nenhuma decisão sozinha”, limitou-se a cumprir a decisão que o plenário 

do CGT tinha acabado de tomar. 

4. Todos os documentos obtidos pelo docente Vítor Gorjão foram facultados na sequência 

de um requerimento ao presidente da CAP, ao abrigo da Lei do Acesso aos Documentos 

Administrativos (LADA), não podendo legalmente ser-lhe recusados. O docente anexou cópia 

da referida lei ao requerimento. Pelo que o Presidente da CAP despachou “Proceda-se em 

conformidade com a lei”. 

5. A Lei do Acesso aos Documentos Administrativos (LADA) não prevê, nem exige, que a 

decisão de facultar, ou não, documentação dependa do parecer do CG.  

Independentemente da questão da forma de acesso aos documentos, que já foi devidamente 

justificada, estes documentos constituíam prova de irregularidades graves tal como veio 

a ser reconhecido pela DGAE que, por essa razão, ordenou a repetição dos 

procedimentos considerados irregulares. 

6. Conforme foi respondido no ponto 4, do requerimento apresentado pelo docente Vítor 

Gorjão constava como anexo a referida lei que é inequívoca, clara e objetiva, pelo que o 

despacho produzido limitou-se a determinar que “fosse dado cumprimento à lei”. Acresce 

que o Presidente da CAP e os Serviços Administrativos devem por inerência facultar todos 

os documentos que lhes são solicitados e “fazer cumprir a lei”. 

7. Sobre esta questão, o facto objetivo é que uma das listas de professores não respeitava o 

estipulado no nº 6 do art.º 60 do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, com as alterações 

que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de Julho. 

8. Relativamente às alegadas “ameaças” feitas pelo docente Vítor Gorjão, e relativamente 

às “negligências” que a Conselheira Rosário Portugal reconhece terem existido, este limitou-

se a afirmar o que a seguir se transcreve e que foi enviado a todos os conselheiros: “Sendo 

possível provar que, à presente data, os referidos elementos não tinham ainda tomado 

posse, vir agora assinar um documento com uma data muito anterior, (para mais na ausência 

dos referidos membros no ato da sua tomada de posse, suponho) poderia configurar uma 

situação de falsificação de documentos.” Dificilmente a afirmação supracitada constitui uma 

ameaça, é sim uma chamada de atenção para o conjunto de irregularidades que o CGT foi 

cometendo sucessivamente, desde a sua constituição. 

9. Repare-se que todas as faltas e/ou negligências das presidentes do CGT são 

considerados pequenos lapsos com intenção não dolosa e as supostas irregularidades, das 

quais não se apresenta qualquer prova, dos restantes intervenientes são apresentadas 

como dolosas e exemplos de má-fé. 
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10. O conselheiro Vítor Gorjão declarou-se em situação de impedimento à luz do art.º 44 do 

Código do Procedimento Administrativo, solicitando a sua substituição. É liminarmente falso 

que o professor tenha indicado quem o deveria substituir. Por negligência ou incompetência 

da presidente do CGT, que tinha o dever de conhecer o regimento do órgão a que 

presidia, não foram seguidas na substituição deste conselheiro as normas previstas no 

referido regimento e na Lei, como veio a ser reconhecido pelo despacho de não 

homologação da DGAE de 30/06/2014. 

11. A conselheira Rosário Portugal assume neste ponto o facto de se ter apropriado de um 

requerimento que deu entrada nos Serviços Administrativos, antes de o mesmo ter ido a 

despacho ao presidente da CAP, não se inibindo dele fazer uso indevido, fotocopiando-o e 

distribuindo-o antes de o próprio presidente da CAP ter dele conhecimento.  

Posteriormente, no plenário do CGT, ao constatar que estavam a ser distribuídas cópias de 

um documento sem o seu despacho, o presidente da CAP apercebendo-se desta situação 

abusiva, procedeu à distribuição do requerimento já com o seu despacho. Levantaram-se 

dúvidas na reunião sobre a forma como o documento inicialmente distribuído tinha sido 

obtido pela conselheira Rosário Portugal, como está registado em ata do CGT. 

12. A morada do agrupamento foi trocada pela advogada responsável pelo processo 

contencioso, tendo este facto sido imediatamente corrigido. 

13. O processo foi interposto contra o MEC e contra o Agrupamento, competindo 

exclusivamente à tutela dar resposta ao tribunal, o que fez em devido tempo.  

14. No que respeita à alegada divulgação do curriculum de uma das candidatas, não se 

entende como pode a divulgação de um curriculum, que deveria ter sido tornado público em 

primeiro lugar, caso o processo tivesse decorrido com transparência, servir para denegrir a 

imagem de uma candidata. Não se compreende que a divulgação de um curriculum possa 

“criar um clima de alarme e de suspeição junto da população docente de todo o 

agrupamento”, a não ser que se pretendesse ocultar, como foi feito, que a candidata em 

causa não tinha qualquer tipo de experiência no desempenho de qualquer cargo 

minimamente relevante para o desempenho do cargo a que se candidatava. 

Note-se que a divulgação do curriculum dos candidatos aos restantes conselheiros só foi 

conseguida já com base na argumentação apresentada junto do Tribunal Administrativo, o 

que é revelador da falta de transparência de todo o procedimento concursal. 

15. Não existe qualquer indício de que tenha havido acesso indevido aos cofres da escola. 

Estas alegações são caluniosas pelo que devem ser tratadas em sede própria. Note-se que 

havia dossiês em várias salas com documentos do CGT.  

16. Novamente, não se compreende por que razão o curriculum de um candidato a um 

lugar na Administração Pública possa ser considerado um documento altamente sigiloso, 

inclusive para os próprios conselheiros que têm por missão elegê-lo. As habilitações 



 
       

171153 Agrupamento de Escolas do Restelo 
402679 – Sede - Escola Secundária do Restelo 

1400 - 015 Lisboa * Telef. 213016528 * Fax 213013116 * Nº Cont. 600074854 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

literárias da candidata, bem como a experiência, ou falta dela, eram já nesta altura do 

conhecimento da generalidade dos professores do agrupamento, até porque a candidata 

leciona numa instituição da zona com a qual o Agrupamento tem relações regulares.  

17. Uma vez mais, se sublinha a ligeireza e irresponsabilidade com que se põe em causa o 

bom nome de terceiros.  

O que se passou foi o seguinte: por insistência do conselheiro Nuno Picardo, foi introduzido 

um ponto na ordem de trabalhos da reunião que se destinava exclusivamente à repetição da 

votação para a eleição do Diretor, ponto esse que consistiu na audição de um empresário 

que fornece serviços de AEC a escolas da zona. O mesmo produziu declarações falsas e 

atentatórias do bom nome do Presidente da CAP imediatamente antes de se proceder à 

referida votação, não tendo sido dada suficiente oportunidade de defesa da honra ao visado. 

Uma vez mais, não faz qualquer sentido a grave insinuação de que o candidato Júlio dos 

Santos prometesse o que quer que fosse a um estranho que não tinha sequer voto no 

CGT.  

O que ficou provado, isso sim, foi a existência de uma relação entre o conselheiro Nuno 

Picardo e o referido empresário, visto o conselheiro em causa ser também membro do 

Conselho Geral do Agrupamento de Miraflores, a quem este empresário fornece serviços no 

âmbito das AEC. 

Note-se que este conselheiro se apresenta como presidente de uma Associação de Pais 

onde vários elementos dos seus órgãos sociais se demitiram e na qual não se realizam 

eleições há pelo menos dois anos. 

18. O candidato Júlio Santos não fez qualquer contacto com nenhum elemento do CGT a 

solicitar o seu voto, muito menos qualquer tipo de intimidação, sendo esta alegação, uma 

vez mais, caluniosa. É do conhecimento geral que vários docentes manifestaram junto dos 

seus representantes indignação com a atuação e as decisões do CGT, o que é natural e 

legítimo, visto que os docentes membros do CGT fazem parte deste órgão, não em nome 

próprio, mas na qualidade representantes dos professores. 

Seria de esperar que, perante a gravidade das acusações, estas fossem substanciadas 

com qualquer tipo de prova, o que não se verifica. 

Contrariamente ao que é afirmado, o candidato Júlio Santos nunca afirmou que a análise dos 

curricula era suficiente, expressou sim a ideia de que era necessária a sua análise por todos 

os conselheiros. Não houve da sua parte incorreção, mas sim indignação com o facto de 

se persistir em omitir estes documentos. 

19. Num estado de direito, a afirmação de que se fará uso da lei não pode ser considerada 

uma ameaça. 
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20. Pode verificar-se pela leitura das atas que o candidato esteve presente, na qualidade de 

Presidente da CAP, sempre e apenas durante a discussão dos pontos da OT que não estavam 

diretamente relacionados com a eleição do Diretor. A ter acontecido de outra forma, tratar-

se-ia de incompetência de quem presidia ao órgão. 

21. O Presidente da CAP, tal como vários outros conselheiros, manifestou a opinião crítica 

sobre o trabalho desenvolvido pelo CGT, opinião essa que aliás mantém. 

22. Há alguns anos que o antigo Agrupamento Belém-Restelo mantém um protocolo com uma 

escola de música, pedido aliás pela Associação de Pais do Bairro do Restelo, presidida já 

na altura pelo Sr. Nuno Picardo. Neste protocolo está estabelecido que uma parte do 

dinheiro atribuído às AEC (aquela que é referente aos alunos que optam por frequentar o 

ensino da música) reverte para ajudar a financiar parte das propinas desses alunos. Esta 

solução foi sempre do agrado dos encarregados de educação que podiam optar por inscrever 

os seus educandos nas AEC, na atividade de Expressão Dramática e Musical e também no 

ensino articulado da música. A satisfação dos EE pode confirmar-se pelo facto de a 

conselheira Susana Carvalhosa, presidente da AP da EB1 de Caselas ter solicitado que o 

ensino articulado da música se alargasse a esta escola, o que não foi possível dado o 

reduzido número de alunos interessados. Também o presidente da Associação de Pais da EB1 

Moinhos do Restelo (que não subscreveu nominalmente a carta dos representantes dos Pais) 

indagou junto da então Diretora do Agrupamento Belém-Restelo a possibilidade de o mesmo 

protocolo poder ser assinado também nessa escola. 

Face a este historial, a Vice-Presidente da CAP, incluiu nos envelopes das matrículas do 

próximo ano letivo dos alunos da EB1 Moínhos do Restelo um documento em que o EE assinala 

se pretende ou não que o seu educando frequente o ensino da música, condição essencial 

para determinar o nº de alunos para se avançar ou não com a assinatura do protocolo na 

referida escola. 

Face ao exposto, que pode ser objetivamente provado pela consulta do protocolo, é 

incompreensível o que é dito no ponto 22 da carta, exceto se estiverem a ser tidos em 

consideração outros interesses que não os que até à data foram manifestados pelos EE. 

Apesar disso, quando a conselheira Helena Lencastre, na qualidade de representante da 

Junta de Freguesia de Belém que atualmente é a entidade promotora das AEC, apresentou, 

de forma descontextualizada, a situação, em plenário do CGT, o Presidente da CAP, 

suspendeu o alargamento do protocolo à escola em causa. 

23. A preocupação com o estado de degradação dos edifícios é partilhada por toda a 

comunidade escolar. As queixas dos Encarregados de Educação não foram ignoradas, tanto 

mais que foi o próprio Presidente da CAP que agendou a referida reunião com o Sr. Diretor 

da DSRLVT , Dr. João Passarinho, na qual os pais foram informados diretamente pela tutela 

que, dada a situação orçamental do país, não seria possível realizar obras a curto prazo. No 

entanto, apesar destes constrangimentos financeiros tem sido feito um esforço para 

melhorar as condições existentes, nomeadamente, no ano transato, para além de 
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inúmeras reparações ao nível dos estores, portas, pinturas interiores e exteriores, 

arranjo do jardim, esgotos, rede elétrica e informática e certificação de equipamentos. 

Apetrecharam-se ainda 12 salas com vídeo projetores e adquiriu-se material didático 

recorrendo, para tudo isto, ao parco orçamento privativo do Agrupamento. Procedeu-se 

também à substituição da cobertura de fibrocimento das galerias exteriores com base 

numa dotação orçamental específica do MEC. Tivesse esta dotação sido mais substancial e 

ter-se-iam substituído as restantes coberturas.  

Não se compreende, portanto, a insistência neste tipo de argumentação, visto os EE estarem 

perfeitamente a par dos factos acima referidos. 

24. Constata-se, com estranheza, que a situação de degradação nas restantes escolas do 

agrupamento seja levantada no ano exato em que agruparam com a ESR. Sublinhe-se que a 

manutenção das cinco escolas do 1ºciclo/JI é da responsabilidade dos órgãos autárquicos, 

que aliás, estão representados no CGT, não podendo alegar desconhecimento da situação. A 

CAP subscreve integralmente a preocupação pelo estado de degradação a que chegaram 

esses edifícios e tem-se batido para que a situação seja melhorada. 

25. Não existe o cargo de Delegada de Departamento. Existe sim um coordenador de 

Departamento, que estava e está no exercício das suas funções. Relativamente à 

Coordenadora cessante do JI, a docente declarou não ter condições para continuar a 

assegurar as suas funções, já no início do ano letivo, tendo sido necessário proceder a uma 

rápida nomeação, o que foi efetuado, nomeando-se uma docente com experiência no 

exercício destas funções. 

26. Só o desconhecimento do funcionamento dos órgãos referidos, permite produzir 

afirmações desta natureza, uma vez que as reuniões dos Conselhos Pedagógicos são 

calendarizadas no início do ano letivo e as ordens de trabalhos são aprovadas, na 

generalidade, na reunião do mês anterior. 

Numa unidade orgânica em que são realizadas cerca de três mil provas de Avaliação 

Externa, como sucedeu no Agrupamento este ano, e sucede na ESR há muitos anos, a 

convocatória é feita com semanas de antecedência, em conformidade com a norma, sendo 

incompreensível a alegação efetuada a este respeito. 

27. As habilitações para a docência são definidas pelo MEC em normativos próprios e não 

definidas pelo Regulamento Interno. De facto verificou-se um lapso por parte da comissão 

que elaborou o regulamento ao integrar o grupo 530 no Departamento de Expressões 

sem ter tido em consideração o tipo de habilitações académicas do docente que 

apontariam para a sua integração no Departamento de Matemática e Ciências 

Experimentais, como aliás tinha acontecido em anteriores versões do RI (consultar RI 2008). 

28. Não compete à CAP pronunciar-se sobre a “vontade” e decisões individuais dos 

professores que foram convidados a fazer parte da equipa da nova Diretora. As alegações de 

“receio” como causa da recusa dos docentes em colaborarem são não só falsas, como 
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desprovidas de qualquer lógica: Por que razão haveria “receio” em fazer parte da equipa da 

nova diretora? Não seria uma maior causa de “receio” recusar colaborar por medo das 

represálias de alguém desconhecido que se encontrava numa posição de exercer poder? 

Convida-se desde já as entidades competentes a visitarem a escola e procederem às 

averiguações que julgarem necessárias sobre as razões que levaram a que nenhum dos 

vários docentes contactados aceitasse fazer parte da equipa da nova Diretora. 

Parece à CAP, uma vez mais, estarmos perante uma situação de irresponsabilidade do CGT 

ao selecionar uma candidata sem se assegurar que a mesma tinha capacidade para formar 

uma equipa.  

29. Ao contrário da grave afirmação produzida pelos signatários, a CAP elaborou vários 

dossiês com toda a documentação necessária à transmissão de poderes que estavam 

prontos no dia imediatamente após a tomada de posse da nova Diretora. Quando esta se 

apresentou na escola, recusou, em reunião com a CAP, aceitar os referidos dossiês, alegando 

que não tinha equipa e que, por essa razão, não assinava documentos e não recebia a 

documentação (como pode ser comprovado por testemunhas) Acrescentou que, pelos seus 

cálculos, só aceitaria a transmissão de poderes no dia 12 de Agosto, sendo que até essa data 

os elementos da CAP teriam de assegurar o serviço. Perante esta recusa, contactou-se de 

imediato a DGESTE para pedir esclarecimentos. Fomos informados logo naquele momento, 

por via telefónica, que a Diretora teria de cumprir com os seus deveres, visto estar no 

pleno exercício das suas funções desde 31 de julho, e avisados que nenhum elemento da 

CAP estava legitimado para assinar/deferir qualquer documento. A Diretora ainda afirmou 

que na semana seguinte só estaria presente ao serviço dois dias, uma vez que nos restantes 

dias gozaria férias. Perante esta situação, o presidente da CAP, e os restantes elementos, 

decidiram assegurar o funcionamento do Agrupamento, na medida das suas 

possibilidades, dentro dos constrangimentos que a lei lhes impunha. Elaboraram novas 

atas de todo o trabalho efetuado até à data e organizaram os casos pendentes a que era 

necessário dar resposta. Estas atas estavam devidamente acompanhadas dos respetivos 

anexos (os dossiês, anteriormente referidos) Note-se que, além dos dossiês acima referidos 

foram apresentados à Diretora 80 anexos com toda a informação relevante sobre a situação 

do Agrupamento, incluindo saldos bancários e palavras passe. 

Perante nova recusa em aceitar a transmissão de poderes na data anteriormente definida 

pela própria, o Presidente da CAP enviou à Diretora cópia das atas das reuniões da CAP e 

do Conselho Administrativo, tendo em vista a transmissão de poderes, como se pode 

depreender do ofício datado de 12 de Agosto, que acompanhou os referidos documentos e 

que passamos a citar:  

“Exma Senhora  

Tendo em vista a transmissão de poderes e dada a impossibilidade de a mesma ocorrer em 

reunião a 12 de Agosto, como previsto, em virtude da nova direção, de acordo com 

informação prestada por V. Exa., não ter ainda constituído equipa, junto envio cópia 
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autenticada das atas das reuniões da CAP e do Conselho Administrativo realizadas a 8 de 

agosto de 2014, das quais constam como ordem de trabalhos a preparação de dossiês e a 

posição económica do Agrupamento, tendo em vista a referida transmissão.  

Como é do conhecimento de V. Exa., os respetivos dossiês, constituindo anexos a estas atas 

encontram-se na sala da Direção. Com os votos dos maiores êxitos no exercício das funções 

e tendo em consideração os superiores interesses do Agrupamento, nomeadamente no que 

diz respeito ao seu normal funcionamento, expresso uma vez mais a minha total 

disponibilidade para o que achar por conveniente.” 

Deste ofício e das respetivas atas, foi dado conhecimento ao Diretor da DGESTE, Diretor 

da DGAE e Diretor da DSRLVT, conforme se pode constatar na transcrição abaixo: 

“Exmª Senhora Presidente do Conselho Geral Transitório 

Estando prevista a  transmissão de poderes à nova Direção  em reunião a realizar para o 

efeito a 12 de agosto, mas dada a impossibilidade da mesma ocorrer, em virtude da 

diretora, de acordo com informação prestada pela própria, não ter ainda constituído 

equipa, e tendo presente a necessidade em assegurar o normal funcionamento do 

agrupamento, envio a V.Exª na qualidade de presidente da CAP em exercício de funções 

neste agrupamento até 30 de julho de 2014, cópia das atas, e respetivo oficio de 

entrega,  das reuniões realizadas por este órgão e pelo Conselho Administrativo em 8 de 

agosto de 2014. 

Estas reuniões tiveram como OT.  a preparação de dossiers e apuramento da posição 

económica do agrupamento, tendo em  vista a referida transmissão. 

Do exercício de avaliação realizada pelos membros da CAP e do Conselho Administrativo,  no 

que diz respeito ao funcionamento do agrupamento, foi por todos constatado ter sido 

assegurado de forma eficaz o funcionamento do agrupamento, mesmo tendo presente que 

se tratou de um ano muito difícil, considerando estes ter sido realizado um esforço conjunto 

com vista ao lançamento do próximo ano letivo. Neste âmbito, em conclusão, e conforme 

consta das atas anexas a esta mensagem, pode V.Exª constatar de que se encontra 

totalmente assegurado, até à presente data, o lançamento do próximo ano. 

nota: tendo em consideração a relevância dos assuntos tratados vai esta mensagem com 

conhecimento ao senhor diretor da DGESTE, senhor diretor da DGAE e  senhor diretor da 

DSRLVT.” 

Fica, portanto, provado que a transmissão de poderes não ocorreu exclusivamente por 

recusa da Sra. Diretora. Fica também provado o conhecimento da situação pelas entidades 

devidas. 

[a redação original deste ponto foi alterada por referir uma mensagem de correio 

eletrónico enviada à presidente do CGT que não chegou, na data prevista à sua 

destinatária, tendo sido reenviada no dia 23/08] 

30. Sobre o conteúdo das reuniões e/ou comunicações ocorridas entre a Diretora e a DGESTE, 

não compete à CAP pronunciar-se. 
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31. A comunidade escolar é livre de expressar o seu agrado ou descontentamento conforme 

julgue necessário. O facto de funcionários terem expressado o seu contentamento não 

constituindo infração disciplinar é, contudo, sintomático. 

32. Uma vez mais graves acusações são proferidas relativamente a uma profissional 

competente, com provas de idoneidade dadas ao longo dos anos, sem que se apresente 

qualquer espécie de prova ou sequer de indício. Registe-se que a referida funcionária 

suspendeu o gozo das suas férias para poder apoiar a nova Diretora, tendo esta reconhecido 

publicamente o profissionalismo da coordenadora Técnica dos Serviços Administrativos. 

33.34.35.36.37.38. Novamente, sobre o conteúdo das reuniões e/ou comunicações 

ocorridas entre a Presidente do CGT/outros membros deste órgão e a DGESTE, não compete 

à CAP pronunciar-se. 

Esclarece-se apenas que é omitido em todo o documento o facto de se terem realizado ao 

todo três votações (e não duas), sendo que uma delas foi ganha pelo candidato Júlio Santos, 

o que é revelador da profunda divisão que se verificou no seio deste órgão. 

Sobre críticas relativas ao acompanhamento pedagógico dos alunos, consideramos que 

os resultados obtidos em avaliações externas falam por si. Estes resultados são 

indissociáveis da convicção da CAP e prática instituída no Agrupamento relativamente à 

adoção de estratégias e procedimentos que permitam melhorar ainda mais as aprendizagens 

dos nossos alunos. 

39. Considera-se esta afirmação totalmente absurda e ofensiva para com os profissionais 

deste Agrupamento. 

Face ao exposto, é impossível não inferir que: 

 

1. O CGT foi claramente incompetente em aspetos processuais, como veio a ser 

confirmado pela decisão da DGAE de não homologar a eleição inicial.  

 

2. Foi igualmente incompetente no desempenho da sua principal tarefa, a saber, a 

aprovação do Regulamento Interno. 

 

3. Foi irresponsável na escolha da Diretora do Agrupamento, como se veio a verificar, 

pela recusa desta em assumir funções, a sua incapacidade em constituir equipa e a 

sua posterior demissão. 

 

4. A CAP não pode deixar de expressar a sua indignação face às inúmeras insinuações, 

calúnias e ataques pessoais de que foram alvo os seus elementos, bem como os 

restantes profissionais deste Agrupamento, por parte de quatro pais cuja real 

representatividade se desconhece. 

 

5. Mesmo assim, a CAP reafirma a sua total confiança em que os profissionais desta casa 

continuarão a desempenhar as suas funções com o grau de qualidade que é 
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publicamente reconhecida, expresso nos bons resultados obtidos pelos seus alunos o 

qual justifica a preferência, por parte dos EE, que o Agrupamento continua a ter.  

 

6. Aos resultados, que são públicos, não será certamente alheio o trabalho de quem 

dirigiu a ESR nos últimos cinco anos. 

 

7. Por último, e enquanto os representantes dos Pais ameaçam inviabilizar o arranque 

do ano letivo, a CAP tudo fez, e fará, para que ele se inicie e decorra de forma 

normal. 

 
 

Restelo, 20 de agosto de 2014 

 

                Com os melhores cumprimentos, 

 

 

                                                                                         

O Presidente da Comissão Administrativa Provisória 

     Júlio Dias dos Santos 

 

 


