
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

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 C Autonomia Sindical - Devolver o Poder aos Professores 

Efectivos   

1 14719 ANTONIO LUIS MELO SANTOS 

2 51134 JOSE ALBERTO PERES ALVES 

3 45200 LEONOR GARCIA VASCO 

4 29875 JORGE CALHEIROS BRITO 

Suplentes   

5 35670 MARIA LUZ FARINHA LOPES 

6 33228 JORGE MANUEL CORREIA SEABRA 

7 30246 RUI ALBERTO SILVA HENRIQUES ALMEIDA 

8 19286 LUIS FILIPE XAREPE JESUS 
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