
LISTA C
“AUTONOMIA SINDICAL/DEVOLVER O PODER AOS PROFESSORES”
QUEM SOMOS:
Um grupo de Professores aposentados que se revê nos Princípios do Sindicalismo autónomo, democrático e combativo, 
preconizados, sempre no seio do SPGL e da FENPROF, pelo Grupo de Sindicalistas Independentes/“Autonomia 
Sindical”.
O QUE PRETENDEMOS COM ESTA CANDIDATURA:
Reforçar a grande corrente de Professores e Educadores de todos os níveis de ensino, no activo, aposentados ou 
desempregados, que entendam que é chegado o momento de adoptar medidas enérgicas para travar a política de 
destruição da Escola Pública e de Portugal prosseguida pelo actual Governo.
O QUE DEFENDEREMOS NA COMISSÃO COORDENADORA DE APOSENTADOS:
. A adopção de um Plano de Acção que permita derrotar a política anti-educativa e anti-nacional do Governo dos Srs. 
Passos e Crato.
. A reposição dos salários e subsídios que nos têm sido – e continuam a ser – roubados.
. A equiparação das pensões de aposentação aos salários dos Professores no activo, em idênticas condições (nós, 
Grupo de Sindicalistas Independentes, temos sido os únicos a defender esta equiparação).

Este é o compromisso de honra da nossa candidatura.
Colega, no dia 24 de Fevereiro,
VOTA “AUTONOMIA SINDICAL/DEVOLVER O PODER AOS PROFESSORES”
VOTA C

LISTA - D
Defender os direitos, valorizar a experiência dos aposentados, 
reforçar a FENPROF
A forte ofensiva que o actual Governo tem desenvolvido contra os trabalhadores, e muito em particular contra os que 
hoje estão aposentados e reformados, acentuou o fosso existente no nosso país entre ricos e pobres, aprofundou o 
ataque aos direitos de quem trabalhou e descontou uma vida inteira, sonegando-lhe direitos e a esperança de uma 
aposentação digna e valorizada.
Os professores que integram e subscrevem a Lista D com provas dadas na luta em defesa da Escola Pública e dos 
direitos da classe docente assumem, como questão central da sua acção, a defesa dos direitos conquistados por 
sucessivas gerações de professores, ao longo de muitas e árduas batalhas travadas. Direitos que não lhes podem ser 
retirados.
A luta pela concretização desse objectivo é indissociável da mobilização e participação de um número cada vez maior 
de professores, aposentados ou no activo. Estar aposentado não significa estar amorfo ou afastado da vida, há toda 
uma experiência pessoal e profissional, que não pode ser desperdiçada, mas antes valorizada, para assim contribuir 
para o desenvolvimento da sociedade portuguesa.
Passadas quatro décadas da Revolução de Abril de 1974, a Escola Pública, Democrática e para Todos desenvolvida 
a partir desse momento luminoso, está seriamente ameaçada. À Escola Publica, dedicaram, aqueles professores e 
educadores muito do seu melhor esforço e saber. A defesa da Escola Publica exige por isso um movimento sindical 
mais forte, interventivo e de classe, reforçando a importância de uma FENPROF forte e presente.
Lutar intransigentemente pela reposição e defesa dos nossos direitos, pela defesa da nossa dignidade é o que nos 
move e justifica a nossa candidatura. Por tudo isto apresentámos esta lista, a lista D nesta votação.

Efectivos
1. Mª Rosário Barros
2. Mª Carmo Lopes
3. Rogério Mota
4. Manuel Gusmão

Suplentes
1. Dilma Madeira Lopes
2. Alina Sousa
3 João Rato Viegas
4 Marina Almeida
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Lista D 
 
Defender os direitos, valorizar a experiência dos 
aposentados, reforçar a FENPROF 

Efetivos   

1 3750 MARIA ROSARIO BRITO NUNES BARROS 

2 143 MARIA CARMO JACINTO DUARTE LOPES 

3 1383 ROGERIO BORGES PEREIRA MOTA 

4 9 MANUEL MENDES NOBRE GUSMAO 

Suplentes   

5 17912 DILMA MARIA SANTOS FERREIRA BAUDOUIN MADEIRA LOPES 

6 11152 ALINA MARIA AVELINO F SOUSA MARCELINO 

7 19046 JOAO DOMINGOS RATO VIEGAS 

8 38140 MARINA SARA F B PEDROSO ALMEIDA 
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