
LISTA A 
Por uma aposentação digna
A lista A apresenta-se às eleições para a Comissão Coordenadora do Departamento de Docentes Aposentados da 
FENPROF assumindo o compromisso de dar continuidade ao trabalho que tem vindo a desenvolver no SPGL, trabalho 
este que se reveste de grande relevância para os trabalhadores em geral, para os aposentados e para o Movimento 
Sindical. A nossa ação decorre numa situação económica e social muito difícil, no entanto candidatamo-nos por um ato 
de cidadania e porque defendemos que só há sociedades democráticas e justas com sindicatos fortes e representativos. 
A palavra “desistência” não faz parte do nosso léxico. Aqui estaremos persistentemente, com todos os aposentados, a 
organizarmo-nos cada vez melhor, para continuar a luta.

Princípios orientadores da ação:
. Contra todas as medidas lesivas dos interesses dos aposentados, nomeadamente as que tenham como objetivo 
cortes nas pensões;
. Pela defesa de uma negociação séria de todas as matérias referentes aos aposentados;
. Pela defesa de serviços públicos de qualidade, nomeadamente, da Segurança Social e do Serviço Nacional de Saúde 
(SNS);
. Contra o desmantelamento da Caixa Geral de Aposentações;
. Pelo reforço do trabalho de convergência com todos os docentes e trabalhadores em geral, no ativo ou aposentados, 
nas lutas que pretendam pôr fim às políticas de direita;
. Pela continuação do trabalho desenvolvido no seio da FENPROF, na Inter-Reformados e na Frente Comum; 
. Pela defesa da convergência na luta com outras organizações de trabalhadores aposentados/reformados.

Lutaremos sempre por uma aposentação correspondente aos descontos que fizemos durante a nossa vida de 
trabalho: Exigimos uma aposentação justa e digna!

Lista A
Efetivos: Ana Carita (D. R. Lisboa), Everilde Pires (D. R. Santarém), Almerinda Bento (D. R. Setúbal),
                Arnaldo Sarroeira (D.R. Oeste).
Suplentes: Deolinda Martin, António Santos Silva, Rui Curto, Mário Morgado.

Lista B
A nossa Lista tem como lema “Juntos, com as nossas organizações e 
associações, conseguiremos fazer recuar o Governo no corte 
das pensões de aposentação”.

Consideramos que o SPGL e a FENPROF – pelo lugar que ocupam no movimento sindical no nosso país – podem 
ter um papel determinante na luta por este objectivo, a exemplo do que se passou no final do passado ano lectivo 
relativamente aos nossos colegas no activo.

Uma luta que não pode limitar-se a denunciar e protestar contra a política de um Governo – subordinado aos interesses 
do capital financeiro e especulativo – que está a delapidar o nosso país e os direitos sociais da sua população, arrasando 
a vida daqueles que nele trabalham ou já trabalharam.

Como cabeça-de-lista, se for eleito para membro da Comissão Coordenadora do Departamento de Docentes 
Aposentados da FENPROF bater-me-ei por esta orientação de unidade, como sempre o fiz dentro e fora do nosso 
sindicato.

Joaquim Pagarete (sócio nº 38, Presidente da Direcção do SPGL em 1976-77)
Outros candidatos efectivos: Carmelinda Pereira, Adélia Gomes, Luísa Cintrão.
Candidatos suplentes: Joana Nunes, Custódia Guerreiro, Manuel Ávila Martins, Filomena Caeiro.
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Lista B Fazer recuar o Governo no corte das pensões 

Efetivos   

1 38 JOAQUIM ANTONIO COSTA FRANCO PAGARETE 

2 36425 CARMELINDA MARIA SANTOS PEREIRA 

3 36098 MARIA ADELIA PAIVA PIRES GOMES 

4 28635 LUISA MARIA ALBERTO CARNIDE COSTA CINTRAO 

Suplentes   

5 644 JOANA MARIA MIGUEL NUNES 

6 39416 CUSTODIA MARIA MENDONCA BRITO GUERREIRO 

7 22342 MANUEL SILVA AVILA MARTINS 

8 29083 MARIA FILOMENA RIBEIRO ALCOBIA SILVA TRABUCHO 
CAEIRO 
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