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CONSELHO GERAL DA ESEL 

ATA nº 4/CG/2014 

 

Aos dezassete dias do mês de julho de dois mil e catorze, pelas 15.00 horas, reuniu o 

Conselho Geral da ESEL, estando presentes os seguintes conselheiros: 

• António Vasconcelos Tavares 

• Maria Arminda Costa 

• Jorge Soares 

• Luísa Maria Correia Azevedo d’Espiney  

• Olga Maria Ordaz Ferreira 

• Maria Antónia Miranda Rebelo Botelho Alfaro Velez  

• Maria Adriana Pereira Henriques 

• Célia Maria Gonçalves Simão de Oliveira 

• Teresa Maria Ferreira dos Santos Potra 

• Maria da Graça Vinagre da Graça 

• João Manuel Braz Veiga 

• Bruno Miguel Venâncio Alexandre 

• Bernardo Simões Tavares Sousa 

Não compareceram à reunião o conselheiro Fernando Medina e justificou a sua ausência 

o conselheiros Márcia Maria Martins Ramos. 

De acordo com a convocatória enviada a reunião teve a seguinte ordem de trabalhos: 
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• Aprovação da Ata nº 3/2014. 

• Audição da única candidata admitida através da apresentação do respetivo 

currículo e programa de ação. 

• Discussão da candidatura pelos membros deste Conselho. 

• Eleição do Presidente da ESEL. 

1. Iniciada a sessão, a ata nº 3/2014, foi apreciada e aprovada por unanimidade 

2. De seguida, o Presidente do Conselho Geral convidou a candidata ao lugar de 

Presidente da ESEL, Maria Filomena Mendes Gaspar, a apresentar, nos termos do 

Regulamento da eleição do Presidente da ESEL, o seu currículo, seguida da 

apresentação do seu programa de ação para o quadriénio 2014-2018, salientando e 

aprofundando diversos temas constantes do correspondente documento de 

candidatura. 

3. A audição decorreu sem incidentes. 

4. Vários conselheiros comentaram e suscitaram esclarecimentos sobre diversos aspetos 

do programa apresentado, tendo a candidata respondido às questões levantadas. 

5. De seguida, procedeu-se à votação para a eleição, da única candidata ao lugar de 

Presidente da ESEL, com o seguinte resultado: 

Votos a favor: 13 

Votos contra: 0 

Abstenção: 0 

6. Foi, assim, eleita por unanimidade como Presidente da ESEL a Professora Doutora 

Maria Filomena Mendes Gaspar. 

7. Os Conselheiros felicitaram a Presidente eleita e desejaram-lhe um bom mandato. 

8. Foi decidido remeter para homologação da tutela o processo da eleição.  
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Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião pelas 17.00 horas, da qual 

foi lavrada a presente ata. 

O Presidente, 

___________________________________________ 

António Vasconcelos Tavares 

 

O Secretariado, 

___________________________________________ 

Maria de Fátima Rosa da Silva 


