
Ata do Plenário de Professores e Educadores Aposentados do SPGL 
 
 

Aos 24 dias do mês de Outubro de 2012, pelas 14.30 h, na sede do SPGL 
reuniram-se, em Plenário, os professores e educadores aposentados, 
com a seguinte 
 
Ordem de Trabalhos: 
1.  Informações 
2. Apresentação e discussão das propostas do Governo, no Orçamento do 
Estado para 2013, que afetarão os aposentados/reformados.  
3. Eleição da Comissão Coordenadora do Departamento de Professores e 

Educadores Aposentados para o próximo triénio. 
4. Apresentação do resultado da votação e apresentação da Comissão 

Coordenadora do Departamento, para o triénio 2012-2015 
 

No primeiro ponto da ordem de trabalhos, o Coordenador do Departamento, 

Bráulio Martins, prestou informações sobre as atividades desenvolvidas no 

último triénio por este Departamento, sendo distribuído um documento relator 

do trabalho realizado. 

No segundo ponto da ordem de trabalhos, o Presidente do SPGL, António 
Avelãs, fez o ponto da situação das condições atuais do funcionamento das 
escolas e da colocação e trabalho dos professores, evidenciando estar o 
número de professores a decrescer, de ano para ano, sem que seja 
acompanhado proporcionalmente pelo decréscimo do número de alunos, 
resultado de uma política de ensino totalmente economicista que, cada vez 
menos, respeita os direitos dos professores, das famílias e dos estudantes. 
Seguiu-se uma intervenção de Manuel Carvalho da Silva, que analisou a 
situação política, económica e social, concluindo que a saída da presente 
situação só poderá fazer-se intensificando a luta, de forma coletiva. Enfatizou a 
importância das lutas sindicais na defesa dos direitos dos trabalhadores e o 
papel relevante dos professores aposentados nessa luta. Após um período de 
debate, o Coordenador do Departamento pôs à consideração do Plenário uma 
moção que – depois de analisada e sujeita a algumas alterações pelo Plenário 
– foi posta à votação, sendo votada por unanimidade. 
 
No terceiro ponto da ordem de trabalhos, o Coordenador do Departamento 
passou a explicar a metodologia para a realização da eleição da Comissão 
Coordenadora do Departamento de Professores e Educadores Aposentados 
para o próximo triénio.  
Foi proposto que, pelo facto de dois dos elementos da atual Comissão 
Coordenadora, Maria Margarida Mascarenhas e Joaquim Pagarete, terem sido 
designados pelo SPGL para representar este Departamento na lista para a 
nova direção da IR- USL, para a qual foram eleitos, estes integrassem a nova 
Comissão Coordenadora e, portanto, fossem votados apenas sete elementos. 
Esta proposta foi aceite por unanimidade. 



Recolheram-se, depois, os nomes dos professores interessados em integrar a 
Comissão Coordenadora, a fim de serem votados para os sete lugares 
disponíveis.  
Em seguida, constituiu-se a mesa eleitoral (que ficou composta pelos 
professores Natália Bravo, Margarida Lopes e Maria do Carmo Lopes) e 
distribuíram-se os boletins de voto onde estavam inscritos os dez nomes 
propostos para a Comissão Coordenadora.  
Seguiu-se um pequeno intervalo para votação. 
 
No quarto e último ponto da ordem de trabalhos foram apresentados os 
resultados da votação: 
 
Total de Presenças............... 43 
Número de votantes............. 38 
Apuramento dos resultados: 

Alina Marcelino____________ 24 votos 
Bráulio Martins ____________ 30 votos 
Helena Gonçalves _________ 28 votos 
João Rato________________ 20 votos 
José Fontan ______________15 votos 
José Manuel Vargas ________19 votos 
Manuel Pinto André_________13 votos 
Margarida Lopes ___________ 22 votos 
Maria Natália Bravo _________26 votos 
Vitor Chaves ______________ 24 votos 

 
Foram eleitos os sete elementos mais votados. 
 
A nova Comissão Coordenadora do Departamento de Professores e 
Educadores Aposentados ficou constituída pelos seguintes elementos: Bráulio 
Martins, Maria Helena Gonçalves, Maria Natália Bravo, Alina Marcelino, Vitor 
Chaves, Margarida Lopes, João Rato, Maria Margarida Mascarenhas e 
Joaquim Pagarete. 
 
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão da qual se 
elaborou a presente ata, que vai ser aprovada e assinada pelos elementos da 
Mesa. 
 
Bráulio Martins 
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