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COMUNICADO  
 

INFORMAÇÃO À COMUNIDADE ESCOLAR DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS BRAAMCAMP FREIRE, PONTINHA. 
 

O Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Braamcamp Freire Informa: 
 
Como é de conhecimento da generalidade da Comunidade Escolar, o diretor do AE Escolas Braamcamp Freire, 
Pontinha, Professor Jorge Manuel da Conceição Nunes, requereu a cessação do seu mandato, requerimento que 
obteve despacho favorável da Sra. Diretora-Geral da Administração Escolar; 
 
Face a esta situação, o Presidente do Conselho Geral, solicitou os devidos esclarecimentos à DGAE sobre a direção e 
organização do Agrupamento até à eleição de um novo Diretor. 
 
Os esclarecimentos recebidos, indicam que, nos termos do nº 9 do artº 25º do Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de 
abril, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho, o subdiretor e os adjuntos 
asseguraram a administração e gestão do Agrupamento até à tomada de posse do novo Diretor. Assim, os órgãos de 
administração e de gestão do agrupamento mantêm-se em funcionamento até à tomada de posse do novo diretor, à 
exceção do Conselho Geral, cujo mandato não depende do mandato do diretor e cujos membros deverão cumprir 
integralmente o seu mandato.  
 
Na reunião do Conselho Geral de 28 de outubro de 2021 foi transmitido o esclarecimento acima mencionado, que 
tem como consequências que o subdiretor, Professor Rui Roda, assume as funções de Diretor em regime de 
substituição, com os adjuntos da direção (Prof. José Timóteo, Prof.ª Carla Gonçalves e Prof.ª Rosa Fernandes) e em 
conjunto assumem a Gestão e Administração do Agrupamento e de todos os seus órgãos – nomeadamente o 
Conselho Pedagógico, Conselho Administrativo e demais estruturas intermédias, até à tomada de posse do novo 
diretor. 
 
Nesta mesma reunião do Conselho Geral, na sequência das propostas efetuadas pela Comissão Especializada de 
Apoio ao Procedimento Concursal Prévio para a eleição do Diretor do Agrupamento, foram aprovados elementos 
necessários ao Procedimento Concursal Prévio à eleição para diretor do Agrupamento, nomeadamente: 
 
 - Regulamento do Procedimento Concursal Prévio à Eleição para Diretor do Agrupamento de Escolas Braamcamp 
Freire, Pontinha;  
 - Requerimento de Admissão ao Procedimento Concursal Prévio à eleição para Diretor do Agrupamento de Escolas 
Braamcamp Freire, Pontinha; 
 - Aviso de Abertura de procedimento Concursal prévio à eleição para Diretor do Agrupamento de Escolas 
Braamcamp Freire. 
 
O calendário de todas as fases do Procedimento Concursal, eleição e Tomada de Posse do novo Diretor serão 
divulgados em conjugação com a publicação em Diário da República do Aviso de Abertura do procedimento 
concursal para o período 2021-2025. 
 
Pontinha, 29 de outubro de 2021. 
Carlos Cruz 
O Presidente do Conselho Geral do Agrupamento 

 


