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CONSELHO GERAL 

(2022-26) 

 

ACTA DA 3ª REUNIÃO 

 

Ao primeiro dia de junho de dois mil e vinte e dois, reuniu o conselho geral da Escola 

Artística de Música do Conservatório Nacional na sala 1.03, pelas 18:30, sob a 

presidência do presidente cessante, Luís Miguel Oliveira Gomes. 

 

A ordem de trabalhos, como consta da convocatória, foi a seguinte: 

1. Apresentação e tomada de posse dos representantes convidados;  

2. Eleição do Presidente do Conselho Geral; 

3. Outros assuntos. 

 

O presidente deu início à reunião após verificar a existência de quórum. Estavam 

presentes os seguintes conselheiros: 

Eurico Carrapatoso, Cristina Veríssimo, Carla Seixas, Salvador Pinto, Gustavo Araújo, 

Cristina Coelho, Ana Mafalda Pernão, António Quaresma, João Costa, Teresa Meireles, 

João Pereira Coutinho, António Costa, Helena Lencastre, José Massarrão, Manuela de 

Sá, Rita Nunes e Jorge Moreira. 

 

Começou, de acordo com o ponto 1 da ordem de trabalhos, por apresentar os membros 

cooptados, José António Massarrão e Carla Seixas. 

Informou que o terceiro membro convidado estava um pouco atrasado, pelo que os 

membros do conselho se apresentaram individualmente aos dois membros presentes. 

O presidente solicitou que se lesse a ata da reunião anterior, mas esta ficou de ser 

enviada a todos por ser muito grande para que a sua leitura fosse mais atenta, de forma a 

ser aprovada na próxima reunião. 

Foi questionada pelo conselheiro António Quaresma a presença de membros que não 

tomaram posse e que estarão em substituição de outros membros. Não havendo 

consenso, e não existindo regimento sobre o assunto, ficou de se pedir um 



esclarecimento ao gabinete jurídico da DGAE e de verificar a legalidade de introduzir a 

possibilidade de substituição em regimento. 

Foi informado pelo presidente que todos os membros do conselho já tomaram posse, 

com exceção de uma representante dos encarregados de educação, a qual está a ser 

substituída pela conselheira Teresa Meireles. 

 

Passou-se de seguida ao ponto 2 da ordem de trabalhos. 

O conselheiro António Quaresma apresentou a sua candidatura ao lugar de presidente, 

entregando o seu manifesto de candidatura, com o seu currículo e as ideias para os 

quatro anos de mandato. 

O conselheiro João Pereira Coutinho disse que, embora qualquer um dos presentes com 

exceção dos alunos, possa ser eleito, considera que a lista dos docentes que mais votos 

obteve deverá ter um candidato, pelo que avançou também com a sua candidatura ao 

lugar de presidente, como representante da lista B. 

Nesta altura entrou o membro cooptado em falta, o Arquiteto David Cachucho. O 

presidente em exercício agradeceu a sua presença, e a sua aceitação para membro deste 

conselho. Todos os membros repetiram a sua apresentação individual ao novo membro. 

Voltou-se então à eleição do presidente, tendo o conselheiro António Costa dito que a 

votação deveria ser realizada com a indicação de lista A ou lista B nos boletins de voto, 

o que não foi aceite pelos restantes. 

O convidado David Cachucho pediu para cada um dos candidatos se apresentar, 

enquanto membros disponíveis para o lugar, pelo que os dois conselheiros, António 

Quaresma e João Pereira Coutinho, apresentaram os seus argumentos e o que defendem 

para este conselho geral. 

O presidente Luís Gomes confirmou então a existência de dois candidatos, e que a 

votação será secreta, devendo cada conselheiro inscrever o nome do candidato em que 

vota no boletim de voto. 

Procedeu-se à votação e os votos foram abertos pelo presidente em exercício 

coadjuvado pelos membros Eurico Carrapatoso e António Costa, sendo os boletins 

guardados após o escrutínio. 

O resultado da votação foi de 1 voto branco, 5 votos António Quaresma e 12 votos João 

Pereira Coutinho, ficando assim eleito para presidente do conselho geral de 2022-2026 

o professor João Pereira Coutinho. 



A documentação do conselho geral será deixada em dossier na secretaria, à guarda do 

Assistente técnico António Costa, e poderá ser consultada por qualquer dos membros 

deste conselho. 

Foi feita uma proposta para gravação das reuniões para facilitar a realização das atas, 

mas foi considerado que esse assunto seria matéria do regimento a aprovar. 

O professor Luís Gomes agradeceu a todos e desejou que tudo corra bem para o futuro, 

afirmando ter um enorme orgulho na Escola e na sua história. 

O novo presidente, João Pereira Coutinho, agradeceu ao presidente cessante os quatro 

anos do seu mandato, em especial o tempo decorrido de intervalo entre o anterior 

conselho geral e este novo, por todo o seu empenho e esforço. 

 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta ata que, depois de lida e aprovada será 

assinada por mim, que a secretariei, e pelo presidente. 

 

 

A secretária       O presidente 

 

 

 

Ana Mafalda Pernão      Luís Miguel Gomes 

 

 

 

 


