Sector dos Professores Aposentados do Sindicato dos Professores da Madeira

Editorial
Temos a fama e o proveito! E bem merecemos
estar de “papo para o ar”quando bem nos apetece. Como é bom o “dolce far niente”, andar por aí
a divagar e a vadiar, a ver o mar, o sol ou a ver
quem passa...Regalias de reformado, a que, o
comum dos mortais no activo, aspira
desesperadamente e com mais desânimo nos
tempos que correm. Mas estar de papo para o ar
o ano inteiro, também cansa! Precisamos de continuar a exercitar a nossa mente e o nosso físico.
Os anos vão pesando e o tempo e a idade, vão
desconectando neurónios e enferrujando os ossos, tendões e articulações. Há que sair de casa,
reatar antigas amizades e conhecer pessoas
diferentes, conviver, “ bilhardar a bem de
propósito “, como dizia a minha mãe , rir, discutir,
tomar um cafezinho...E qual a melhor forma de
fazer tudo isso? Participando nas várias atividades que o sector dos aposentados do SPM proporciona aos seus sócios! E são tantas que
haverá alguma ou algumas que despertarão o
seu interesse. Desde as de saúde e bem-estar,
passando pelo canto, a dança e a ginástica , a
pintura, o Inglês, o Círculo de Leitura, não esquecendo a informática para acompanharmos as novas tecnologias. Como se pode ver, é grande o
leque de atividades que o obrigarão a sair de
casa! O que custa é começar...E ainda há mais!
Ao longo do ano, há as festas tradicionais e
outras, passeios, viagens, visitas, conferências,
comemorações, exposições. Este ano já se
comemorou o Dia do Professor e realizou o habitual Magusto do São Martinho. Ainda neste
primeiro período, teremos a 7de Dezembro o Jantar de Encerramento dos 40 anos do SPM no
Pestana Park Hotel e, a 13 de Dezembro, a Festa
de Natal dos Aposentados, com a apresentação
de alguns momentos musicais e literários, seguidos de um lanche-convívio partilhado. Para Janeiro, está agendada uma visita à exposição de
presépios na Casa Museu Frederico de Freitas.
Haverá, depois, lugar para uma conferência
temática, provavelmente no segundo período. Pa-

ra terminar da melhor forma, apresentamos-lhes
uma bela viagem! Que tal conhecer a Roménia e a
Bulgária ? Como vêem, muitas são as atividades
que o sector dos aposentados do SPM tem para
tornar o nosso “papo para o ar” mais ativo, mais
cultural e mais divertido
Maria da Conceição Vieira de Freitas Santos

Despedidas de Verão
Quando aqui há dias arrumei a mochila da
praia, o fato de banho, toalha, touca, mais uns chinelos e protector, disse adeus ao Verão.
Podem acenar-me com uns lindos dias de
Outubro, com o Verão de São Martinho, que já não
volto atrás. Passou.
Como diz o outro “eu gosto é do Verão” não
para “passear de prancha na mão”, mas para flanar
nas minhas belas redondezas, depois de umas curtíssimas braçadas na piscina que frequento há décadas. E para ir ao Funchal gozar dos “inventos’ da
placa da Praça do Povo, do parque de Santa Catarina.
Com a família que vem aqui passar férias,
há sempre pretexto para dar uma fugida ao
‘campo’. Ir pela estrada velha de curvas, mau piso
mas de vistas “magníficas”. Comer num qualquer
restaurante mesmo que seja comida para ingleses,
não faz mal, regressar pelos abençoados túneis
que nos trazem depressa a casa, sem enjoos, nem
paragens técnicas. Chega a Outubro, já não há as
angústias de começar um ano novo lectivo. Pelo
contrário, escolhe-se uma ou mais actividades que
o Departamento dos Professores Aposentados organiza e vai de frequentá-las. Agora sim. Chegou a
altura de eu dizer: que bom! Começaram as aulas!
Ver as colegas, tomar café no bar, combinar futuros encontros. Repito: que bom! Não concordam
comigo?
Amélia Carreira
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MAIO 2018
Eleição dos novos corpos gerentes
Triénio 2018-2021: foi eleita para representante do Sector dos Professores Aposentados, a professora
Helena Lima.

Concentração Nacional de Professores
Revindicando uma aposentação em tempo justo!
Esta não foi uma manifestação de solidariedade para com o Continente; é uma manifestação que, embora partilhando de uma reivindicação importantíssima de âmbito nacional – a APOSENTAÇÃO ESPECÍFICA DOS DOCENTES –, apresenta, sobretudo, reivindicações cuja resolução depende, em exclusivo,
dos órgãos de soberania regionais, sejam a Secretaria de Educação, a Assembleia Legislativa Regional
ou os serviços regionais das Finanças
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Viagem ao Sul de Itália
Parabéns a quem teve a visão, a quem projectou e a quem participou na viagem ao Sul de Itália de 23 de
Maio a 1 de Junho de 2018, visitando: Caserta, Nápoles, Matera, Martina Franca, Castellana, Alberobelo,
Locorotondo, Lecce, Otranto, Ostuni, Polignano a Mare, Bari, Trani, Castel del Monte e Lucera.
Iniciamos o percurso italiano desembarcando no aeroporto «Leonardo da Vinci», em Fiumicino, seguindo
para a região da Campânia, passando por CASERTA, onde pudemos apreciar a maior residência real do
mundo, em termos de volumetria. NÁPOLES, dominada pelo vulcão do monte Vesúvio, foi o local de repouso da 1.ª noite.
Entre Puglia e Basilicata, fica MATERA, cidade escolhida para, em 2019, ser a Capital Europeia da Cultura. Cidade Património da Unesco. onde foi filmado «Paixão de Cristo», apresenta o seu centro histórico
escavado em rochas – SASSIS – verdadeira maravilha da arte rupestre. Os sassis (casas típicas de pedra de Matera) têm uma origem muito antiga, remontam aos primeiros assentamentos ao período Paleolítico. Hoje, as casas-grutas foram desocupadas e há hotéis, restaurantes, lojas e bares onde outrora existiam armazéns, oficinas e também palácios como o Palazzo Lanfranchi, a maior expressão da arquitectura
barroca em Matera.
Abordamos agora Martina Franca, a cidade das torres, do arco e da Basílica de São Martinho e dos transeuntes casadoiros em pleno centro histórico.

Visitar ALBEROBELO deixa qualquer observador boquiaberto e paralisado. Capital dos
«TRULLI» (casas brancas cilíndricas, construídas por pedras sobrepostas e teto em cúpula), tem no Bairro Trulli a classificação de Património Histórico e Cultural da Unesco. Conta a lenda que a origem da casa
«Trullo» está associada à segunda metade do século XVII, quando o Conde Giangirolamo II sugeriu aos
moradores que construíssem casas fáceis de serem rapidamente desmontadas para assim escaparem da
cobrança de novos impostos.
Avançámos para Locorotondo, com centro histórico constituído por casas brancas dispostas em círculo,
que tem na vinha a sua principal ocupação.
É impossível não falar de LECCE, capital da província de Salento, a denominada «Florença do Sul de Itália», pela grande riqueza arquitectónica de estilo barroco. De forte influência grega, tornou-se uma das
principais cidades do império romano e uma das cidades mais importantes da Puglia. Cidade universitária,
tem o artesanato em «papier mâché» como destaque.
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A cidade que visitámos mais a Sul ou seja no tacão da bota italiana foi OTRANTO, frente à Albânia e
Grécia, estrategicamente posicionada, por isso também cobiçada. A igreja do Santíssimo Sacramento A.
nova Masseria (Brancati), com almoço tipicamente italiano aconteceu em OSTUNI, a «cidade branca»,
onde São Francisco de Assis na sua evangelização por ali passou (tem estátua feita pelo povo). O protector desta cidade é Santo Oronzo. No dia 26 de Agosto há a «dança da cavalgada» onde a população
sai em procissão, a dançar atrás do santo.
Não olvidando a belíssima cidade de POLIGNANO a MARE, com casas construídas sobre falésias calcárias, águas tão azuis e repousantes do Mar Adriático, pousámos na estátua de Domenico Modugno,
natural desta cidade, que escreveu e cantou o sucesso internacional «Volare» originalmente intitulado
«Nel Blu Dipinto di Blu». E o passeio estonteante de comboio até à cidade! Ena! Hem!
Para terminar sem contudo encerrar, vamos abordar BARI, capital da Puglia, com cerca de 350 mil habitantes. Referência a Barivechia no centro histórico com zonas estreitas e labirínticas, local pouco recomendável para passeio nocturno. Mas, o pelourinho, local de justiça, situado na praça mercantil, a chamada coluna da infâmia! A praça Garibaldi, o Corso de Piccini cheio de teatros, a igreja solesticial de
São Nicolau! Bari é a principal ligação do Sul de
Maio e Junho Viagem ao sul de Itália
Itália, no mar Adriático, com a Grécia e consequentemente com o mar Mediterrâneo, porto de
cruzeiros e palco de forte zona comercial. Tem Já de volta…
aeroporto que serve quase toda a Itália, sendo
Para ali, a mala e os sacos… a um canto. Logo, o
cair no sofá, o bocejo, o esticar as pernas e os braços (sinais de um natural cansaço) e o sorriso enorme de gratidão por aquela “coisinha” boa que ficou
cá dentro, do que se viu, escutou, sentiu, aprendeu,
guardou…
E eram os objectos antigos, a memória das pedras,
segredos e sabedoria e “estórias” de lugares com
história… tempos que não vivemos mas que quase
nos transportamos até lá! Muitos os séculos que por
aí passaram… Numa paisagem envolvente, as civilizações aconteciam… Caminhos estreitos, o sobe e
desce, as fortalezas, os castelos por entre verdes e
pedaços de céu azul e de mar…
Fica a sensação de que nada acaba aonde nós chegamos… há sempre um caminho escondido, há sempre um mais além…

com o aeroporto de Nápoles, as duas referências do Sul de Itália. Bari possui um grande cen- Parabéns à Organização pela escolha e pelo “tudo
tro de peregrinação, a Igreja de São Nicolau. bem sucedido”. Obrigada “grupo”.
São Nicolau é o padroeiro das crianças, dos Até outra!
marinheiros, de Bari e da Rússia. É por isso que
a cidade de Bari é também muito visitada por
Manuela Velosa Freitas
russos.
Contabilizando quilómetros, chegámos a TRANI, com o seu grande castelo construído por Frederico II,
como símbolo de poder. Nesta belíssima catedral dedicada a São Nicolau Peregrino interessa registar a
particularidade na torre sineira – à medida que caminhamos para a altura, as janelas aumentam em número, simbolizando o abandonar das pedras, o caminhar para o vazio material, alargando a espiritualidade.
A última cidade de acolhimento foi LUCERA, paragem para reforçar energias antes de avançarmos para
o aeroporto de Fiumicino, rumo a Portugal.
Uma visita rica, cultural e historicamente falando, riquíssima em igrejas ( até do purgatório), palácios, basílicas, rosáceas, museus, castelos, teatros, natureza circundante e massa, muita massa ( pessoa que
não sabe fazer massa não é mulher).
Pela professora Aposentada
Conceição Mata Pereira
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JUNHO 2018
25 e e 26 de Junho — Reunião da Comissão Permanente (CP) do Departamento de Aposentados
da FENPROF.
Helena Lima e Conceição Mata responderam afirmativamente ao convite que lhes foi dirigido pelo coordenador do SPM, para estarem presentes nas reuniões das CP e CC, realizadas nos dias 25 e 26 de Junho,
na cidade de Santarém, na qualidade de representantes do Departamento de Aposentados. Aqui fica uma
síntese do que de mais importante aí se passou.

1 – FUNCIONAMENTO INTERNO DO DA/FENPROF
A reunião no dia 25 de Junho foi de auscultação/programação da reunião do dia seguinte. Marcaram presença 5 elementos da Comissão Permanente: Helena Gonçalves, Coordenadora do DA/FENPROF; Teresa Maia Mendes, coordenadora do DA/SPN; Isabel Lemos, coordenadora do DA/SPRC; Bráulio Martins,
coordenador do DA/SPGL; Céu Figueiredo, coordenadora do DA/SPZS. Aos membros da comissão permanente juntaram-se Everilde Pires, natural de Santarém; Helena Lima, coordenadora do DA/SPM e
Conceição Pereira do DA/SPM.
Interessa esclarecer a sigla CP bem como a sigla CC. Para tal, recorremos ao relatório de actividades do
período de 2013-2017 (anexo 1), o qual menciona que a partir da «1.ª Conferência Nacional de Professores(as) Aposentados(as), realizada em Lisboa a 21 de Novembro de 2013, foi aprovada uma proposta de
reforço e de melhor participação, integração e representação dos professores e educadores aposentados
na FENPROF. A frente de trabalho em exercício passou a denominar-se Departamento de Professores
Aposentados da FENPROF e a ser formada por 2 órgãos: Comissão Permanente (CP), com as funções
de articular e dinamizar, no âmbito dos docentes aposentados, a actividade da FENPROF decidida pelo
Conselho Nacional e pelo Secretariado Nacional, e uma Comissão Coordenadora (CC), com as funções
de acompanhar e orientar a actividade do Departamento, bem como aprovar recomendações para o trabalho futuro». Em Março de 2014, estava constituída a CP, que agrega os coordenadores dos DA afectos
aos sindicatos da FENPROF, e da qual faz parte um elemento do SPM, e formada a CC. . O trabalho desenvolvido pelo DA/FENPROF foi coordenado pela CP. A CC, de acordo com as suas competências, assumiu formar um grupo para organizar a informação a colocar no Jornal da FENPROF e numa página da
INTERNET (www.fenprof.pt/aposentados), outro para promover a circulação de informação e um terceiro
para tratar da legislação, todos articulados pela coordenadora.
É de vincar que o Departamento de Aposentados do todo nacional em nada se compara ao Departamento de Aposentados regional – a dispersão opõe-se à concentração, a multiplicidade de distritos choca
com o nosso único espaço físico, sito na calçada da Cabouqueira. O SPM tem desde «o ano lectivo
1992/93 as primeiras actividades lectivas organizadas e coordenadas pelo departamento dos professores
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aposentados, no âmbito da orgânica do Sindicato
dos Professores da Madeira», com regulamento
aplicável a todos os formadores e formandos que
orientem ou frequentem estas actividades. O DA/
SPM beneficia de uma série de factores positivos
pelo sua inclusão no espaço físico que é a sede do
SPM.

- Outras áreas temáticas consideradas de interesse
por cada DA.

Merecendo aprovação, deve ser remetido à FENPROF, até fim de Outubro o tema proposto e iniciarse a tarefa. Este trabalho pretende criar um banco
de apresentação sobre temas, com objectivos que
assentam na pesquisa, organização, sistematização
2 – INFORMAÇÃO: ARTICULAÇÃO E CIRCULA- e formulação de propostas.
ÇÂO
4 – ADSE
A CP afirma que é insuficiente a periodicidade anual
e remete para encontros de 2 em 2 meses. Tendo A intervenção de António Nabarrete, dirigente sindiem conta os compromissos aprovados na 2.ª Con- cal da FENPROF e um dos representantes dos beferência Nacional dos Professores Aposentados da neficiários no Conselho Geral de Supervisão da ADFENPROF (Anexo 2), é imperioso que a CC mante- SE, gerou entusiasmo pela actualidade do tema. O
nha e aperfeiçoe a informação e a sua articulação texto «Uma ADSE forte contribui para um SNS susutilizando o Jornal da FENPROF (JF), site, boletim tentável» (Anexo 3), da autoria do próprio, foi lido e
net e outros. Foi abordada a questão dos sócios analisado com todos os participantes, de forma rápique não possuem endereço electrónico e que o JF da. Questões relacionadas com Juntas Médicas fonão sendo editado mensalmente acaba por não sa- ram fortemente debatidas.
tisfazer. Usar convocatórias formais, através de paO DA/SPM questionou da seguinte forma:
pel para a todos chegar, foi a solução encontrada.
Não entrando na organização e gestão da ADSE,
Assim, o JF, a sair de 2 em 2 meses, fica à responvou à questão madeirense propriamente dita. A ADsabilidade da Isabel Lemos. O site e o boletim inforSE dá a sensação de que se encontra de costas
mativo onde será colocado no fim de cada mês o
voltadas para a Região Autónoma da Madeira, muique foi realizado foram entregues à Helena Gonçalto concretamente para a população sénior do SPM,
ves e Bráulio. A circular de informação, recebida da
dos quais nós somos aqui seus representantes.
FENPROF, da CGTP, ADSE e outras fontes é da
Aquando da 2.ª Conferência Nacional, foi já destacompetência da Céu e Helena Lima, . Como nota, é
cado o repúdio pelo encerramento a nível regional,
de realçar que a Helena Gonçalves coordena toda a
do balcão disponibilizado para o atendimento dos
informação e define o que fazer e para onde remereembolsos do departamento da ADSE e de um
ter a fim de ser tratada. Importa referir que cada Deconjunto de prestação de serviços de apoio aos
partamento de Aposentados vê o que de importante
aposentados, sem criar alternativas e sem o mínimo
foi feito e remete por forma a ser integrado no JF.
de explicação. Presentemente sente-se o desagraAssim, o DA/SPM deve remeter para a coordenadodo bem manifesto pelos inscritos na ADSE, perante
ra nacional informação sobre a actividade desenvola situação de quase paralisação, no que à área do
vida.
regime de reembolso livre diz respeito. São 5, 6 e 7
meses de atraso. Reclamações são feitas. A contas
3 – GRUPOS DE TRABALHO
online estão sem movimentação. A expressão «em
A ideia é incentivar a integração dos elementos de processamento» engana os contribuintes. A única
cada sindicato em grupos de trabalho e de investi- realidade é que, enquanto trabalhadores da Admigação considerados oportunos. Vejamos alguns nistração Pública, os descontos continuam a ser
exemplo:
feitos sem dó nem piedade, retirando à palavra
«beneficiário» todo o conteúdo que ela promove.
- Violência sobre os idosos;
Quando se reivindica e se acalenta uma justa aspiração na criação de novas formas de apoio no âm- A paz e as Relações Internacionais, por exemplo,
bito da saúde para a 3.º idade, como interpretar tais
na Síria;
atitudes?
- O estado das pensões nos professores;
A resposta foi que os litígios entre a ADSE e o Governo Regional são de longa data e são de grande
- A situação dos professores na aposentação;
complexidade. Foi adiantado que o governo da altura usou os pagamentos dos contribuintes da ADSE
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para outros fins, deixando dívidas estrondosas. Foi
avançado que a partir de 1 de Janeiro de 2018 a
situação estaria normalizada e seria feita a regularização que colocaria em pé de igualdade o que se
passa a nível nacional e a RAM. Foi assinado um
protocolo que «esperamos que o governo da Madeira cumpra».
Foi afirmado que se a ADSE cair, cairá também o
SNS, que a ADSE terá de usar sempre os meios
privados, que a ADSE é uma singularidade e nós
temos de a proteger e reforçar, que o facto de ser
instituto público rende 600 milhões ao governo, que
os hospitais privados estão a ganhar fortunas sobre
cuidados continuados, que a ADSE vem do fascismo, tendo sido criada para dar apoio a pessoas
com baixa situação económica, que o estado, sendo patrão, deveria pagar à ADSE pelos seus funcionários (Ex. do SAMS que paga 1,5% e os bancos
5,5% ou seja 7%) e que o SNS deveria proteger
constitucionalmente todos os portugueses.
5 – 25.º ANIVERSÁRIO DO 1.º CONGRESSO DOS
APOSENTADOS ORGANIZADO PELA FENPROF

meação de Mário Centeno para o Eurogrupo não
ajuda nada, já que as suas orientações não devem
ser desrespeitadas pelo próprio; que o aumento do
ordenado mínimo nacional não é alvo de contestação por parte dos patrões, porque, através dos impostos dos portugueses, o governo favorece as empresas concedendo benefícios; que a alteração das
reformas e aposentações são sempre adiadas; que
o que temos de inédito e de novidade na Europa é
que os países foram encostando à direita muito
concretamente ao PSD com grande interferência do
Presidente da República que pretende esta união
para reinar; que começam a nova era com até a Senhora Merkel a contestar os migrantes; que as reuniões marcadas para essa tarde com o PC e o PSD
e outras com o BE são indicativos de que a luta está a ter implicações; que há um cansaço extremo na
classe, já que os professores com 40 anos ainda
não vinculados não podem estar felizes; que a parte
emocional em convulsão interfere na qualidade de
trabalho e que é verdade que, apesar de se confirmar que há menos alunos, existem mais professores dado haver 12000 professores de atestado médico e ser necessário a sua substituição; que o pregão de que se trata de uma classe privilegiada está
a voltar a sociedade contra os professores; que o
cansaço motivado pela greve também já se faz sentir, tanto mais quando existe uma iniciativa de cidadãos que anda a agir com a ideia de trair e de dividir os docentes e que havia a hipótese de, no dia 13
de Julho, se fazer concentrações nas capitais de
distrito, interrompendo-se, de seguida, a greve. No
entanto, isso não significará senão o retomar da luta
no início do ano lectivo. Por mais que seja difícil a
luta, os professores não desistirão.

Em 1993, realizou-se o 1.º Congresso dos Aposentados e, para comemorar tal efeméride, a FENPROF irá organizar um encontro subordinado ao
tema «ENVELHECER COM SAÚDE E COM DIREITOS», a realizar no Liceu Camões, em Lisboa, no
dia 26 de Novembro das 14h 30m às 17h 30m. Como oradores, serão convidados a Dr.ª Maria João
Quintela, licenciada em medicina com Grau de Consultora em Medicina Geral e Familiar, Mestre em
Gerontologia pela Universidade de Ciências Sociais
e Políticas de Grenoble, em França, e o Dr. Augusto
Flor, licenciado em Antropologia pelo ISCTE. Caso
Funchal, 3 de Julho de 2018
algum dos oradores mencionados não apresente
disponibilidade, a Dr.ª Sara Cristina Moura da Silva
A participante
Ramos, Doutorada em Psicologia com trabalhos de
investigação recentes centrados na relação entre
Conceição Mata Pereira
saúde, idade e trabalho, mais especificamente na
temática do envelhecimento e trabalho, será um
elemento a contactar.
6 – OUTROS ASSUNTOS
É oportuno referir que o Secretário-Geral da FENPROF, Mário Nogueira, esteve no dia 26, pela manhã, a falar ao grupo e, depois, a almoçar. Referiu
que o período actual é muito complicado, porque a
Troika já saiu mas continua cá; que a vontade de
redução da dívida em 12 anos para 60% implica
baixar os vencimentos dos funcionários públicos,
vontade sempre bem expressa pelo FMI; que a no-
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29 de Junho
Festa de encerramento das actividades lectivas
do sector dos Professores Aposentados e Arraial
dos Santos Populares

DE PAPO PRÓ AR - Novembro 2018

OUTUBRO 2018
5 de Outubro - Comemoração do Dia Internacional do Professor
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27 de outubro
Viagem de Catamarã, Encontros ao Pôr-do-Sol - Mar, Sol e Música, Viagem pela costa, até ao Cabo Girão , ao som da música.
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13 de Outubro,
SPM COMEMORA, NO PORTO SANTO, OS 40 ANOS DA SUA CRIAÇÃO
O Sindicato dos Professores da Madeira levou até ao Porto Santo, a celebração do seu 40.° aniversário,
dia 13 de Outubro.
O Coordenador do SPM abriu as festividades, pelas 19h00, com um agradecimento aos sócios, especialmente aos do Porto Santo, relembrando o importante papel que o SPM tem tido na Educação da RAM,
ao longo destes 40 anos.
Em seguida assistiu-se à actuação do quarteto Moritz, com uma casa cheia a aplaudir uma actuação
magnífica.
Pelas 20h30, a festa continuou com todos num jantar, em que se cantaram os parabéns ao SPM, por todas as lutas e conquistas em prol da dignidade da classe docente e da Educação na RAM.
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NOVEMBRO 2018
Magusto
4.ª edição do Magusto do SPM, este ano, de novo, festejado na casa do Barreiro. Não podemos deixar
de agradecer a colaboração do Parque Ecológico do Funchal. Um agradecimento especial, também, para
o nosso colega Moreira, que nos brinda todos os anos com os petiscos de gaiado, para os assadores das
castanhas, para os dirigentes e, em geral, para todos os sócios e seus acompanhantes que participaram.
Uma vez mais, foi um dia único, que nos deixou a todos de alma cheia.
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16 Novembro
Participação do Coro do SPM na Feira das Vontades, no largo da Restauração.
O “Coro do Sindicato” nasceu na década de noventa entre outras actividades que o Departamento dos
Aposentados do Sindicato dos Professores da Madeira em boa hora criou para que estes, depois de aposentados, pudessem preencher tempos livres com distracções e convívio, cantando, fazendo exercício
físico, aprofundando o estudo das línguas, lendo bons livros e estudando os seus autores.
Ao longo dos anos, este coro vem animando o Sindicato, cantando nas suas festas e actuando em lares,
teatros, igrejas, no Palácio de São Lourenço, na televisão e, na Feira das Vontades.
Pelo segundo ano lectivo o Coro do Sindicato é orientado artisticamente pela jovem maestrina, professora Noélia Fernandes. A esta jovem professora, rica em dotes musicais, o Coro deve grande entusiasmo,
dedicação e empenho.
Severiana Aveiro
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26 de Novembro,
25º aniversário da I Conferência de Aposentados da FENPROF
No próximo dia 26 de Novembro, a FENPROF vai realizar um Encontro Nacional de Professores Aposentados em Lisboa, na Escola Secundária Luís de
Camões, com início às 11.00 horas.
Neste encontro, iremos comemorar o 25.º aniversário
do 1º Congresso Nacional dos Professores Aposentados realizado em 25 e 26 de Novembro de 1993, que
foi um marco histórico na luta dos docentes por um regime de indexação de todas as pensões aos vencimentos dos/as professores/as no activo e onde foi aprovada
a Carta dos Direitos dos Professores Aposentados, que
está, ainda, adequada ao actual momento.

1.º Congresso dos Professores Aposentados
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Próximos eventos:

Viagens 2019 - SPM:
¨

18 de Maio -Viagem de catamarã Zona Oeste (15h00-18h00)

¨

24 de Maio a 4 de Junho-Roménia e Bulgária.

¨

31 de Maio a 2 Junho-Porto Santo (30 quartos).

¨

14 a 16 Junho- Porto Santo (30 quartos).

¨

18 a 20 de Outubro-Porto Santo (40 quartos).

¨

28 de Julho a 4 de Agosto- Malta e Gozo.
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