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LISTA A 

POR UM SPGL PLURAL, COMBATIVO, DEMOCRÁTICO PARA RESPONDER 
AOS DESAFIOS DA PROFISSÃO DOCENTE E DA ESCOLA PÚBLICA 

 

A presente Lista, candidata ao Conselho Geral do SPGL para o ano letivo 2011-
2012, tem como princípios orientadores a intervenção nas escolas em defesa dos 
direitos dos educadores e professores e da construção de uma escola pública que 
garanta uma real igualdade de oportunidades e um elevado nível de formação 
intelectual, cívica e científica dos estudantes.  

Numa altura em que o Governo decide cortar 600 milhões de euros na despesa com 
a educação e visa a médio prazo a formação de um sistema de ensino como 
reprodutor das desigualdades sociais, é imperioso que os professores, juntamente 
com outros setores da função pública, construam uma alternativa à transformação 
do Estado social em Estado assistencial.  

Enquanto delegados sindicais, pretendemos atualizar regularmente a informação 
sindical, bem como dinamizar o debate sobre os problemas que afetam a classe 
docente no sentido do seu esclarecimento e da elaboração de propostas alternativas 
às políticas mais atentatórias dos direitos dos professores e dos educadores. Torna-
se cada vez mais necessário o nosso envolvimento na organização e participação nas 
lutas em defesa dos direitos sociais. 

Pretendemos também incentivar a eleição de delegados sindicais e reforçar a sua 
participação nas Assembleias Gerais de Sócios e nas Assembleias de Delegados 
Sindicais, que constituem estruturas deliberativas a que a Direção está vinculada. 
No atual momento político esta eleição ganha uma importância estratégica 
considerável, já que o delegado sindical, para além de ser um elemento dinamizador 
da atividade do SPGL na escola e um importante agente de informação e debate 
sobre as propostas do sindicato junto dos professores, deve ser uma figura capaz de 
contribuir para mobilizar os professores da escola para formas de luta cada vez 
mais abrangentes que envolverão necessariamente outros trabalhadores que só 
unidos e coesos poderão lutar contra a precariedade laboral e o desemprego 
crescentes. 

Considerando que o Conselho Geral é um órgão que reflete a grande diversidade de 
opiniões e argumentos que alimentam a mundividência democrática do SPGL, é da 
maior importância que os delegados sindicais participem no debate 
necessariamente plural sobre as grandes linhas da atividade sindical.  

Apenas um sindicato que tem como critério de orientação estratégica o princípio da 
unidade na diversidade, poderá construir os caminhos comuns em que todos se 
reconheçam, comprometam e envolvam na construção de uma sociedade mais justa 
e solidária.  
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Efetivos: 

 
1. Ana Paula Silva Ramos Rodrigues – sócia nº 53957 – Escola Básica 2,3 

Professor Noronha Feio – Queijas 
2. Maria de Lurdes da Silva Martins – sócia nº 64491 – Escola Básica 2,3 

Miguel Torga – Amadora 
3. Carlos Manuel Gonçalves Gaspar – sócio nº 61112 – Escola Secundária Dr. 

José Afonso – Seixal  
4. Brígida Celina Veríssimo Vasquez Batista – sócia nº 54912 – Escola 

Secundária/3 Romeu Correia – Feijó  
5. António Conceição Filipe Duarte Rato – sócio nº 40770 – Escola Básica 2,3 

D. Sancho I – Santarém   
6. José Fernando da Costa Duarte – sócio nº 44748 – Agrupamento de Escolas 

IBN Mucana – Alcabideche  
7. Elisabete Almeida Porteiro – sócia nº 71397 – Associação Comunitária 

Infantil Juvenil da Ramada – Odivelas   
8. Delfim Pedro Pereira de Jesus Ramos – sócio nº 60503 – Escola Secundária 

Artística de António Arroio – Lisboa   
9. Pedro Alexandre de Sousa Mota – sócio nº 68636 – Escola Básica 2,3 D. 

Francisco Manuel de Melo – Amadora 
10. Patrícia Ferreira Amado Carreira – sócia nº 60127 – Escola Básica 1 / 

Jardim de Infância - Baixa da Banheira N 2 – Barreiro  
11. Fernando José Cunha Oliveira – sócio nº 60575 – Escola Básica 2,3 do 

Bairro Padre Cruz – Lisboa 
12. Eduardo Carlos Amado Mesquita – sócio nº 73202 – Externato de São José – 

Lisboa   
13. Maria Adelina Valdeira Silva Barreto – sócia nº 65194 – Escola Básica da 

Lourinhã Nº 1 - Lourinhã     
14. Maria da Graça Matias Dias – sócia nº 45051 – Escola Básica 2,3 de Freiria – 

Torres Vedras 
15. António Carlos Freire Brinco – sócio nº 41590 – Escola Secundária do 

Monte da Caparica – Monte da Caparica 
 
 
Suplentes: 
 
16. José Carlos Jacinto – sócio nº 51401 – Escola Básica 1 de Constância – 

Abrantes 
 
 

 


