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Delegada 
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A lista candidata aos órgãos sociais da Delegação 

de Évora propõe-se prosseguir o trabalho desen-

volvido pela atual Comissão Administrativa, desde 

Junho de 2011. 

A equipa que se apresenta é constituída por oito das nove associadas que integraram a Comis-

são Administrativa, a que se juntam quatro associadas que, ao longo do tempo, deram – com 

outros colegas – um contributo imprescindível à realização de muitas atividades. 

Estas razões e o eco que as suas iniciativas têm tido junto de muitos professores levam a lista A 

a propor-se a atuar no âmbito do que tem feito desde 2011.  



 
 
A LISTA A PRETENDE: 
 
 
 

APOIO SOCIAL – organizar o acompanhamento dos associados em saídas necessárias: 

compras, médicos, exames, atividades culturais, repartições públicas, … 

 

 

ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL E DE LAZER – manter a dinamização de um largo leque 

de atividades: oficinas de Inglês, Espanhol, TIC, Artes Plásticas; sessões de Reiki, Yoga 

do Riso e de Cinema; Conferências, Exposições, Mini Bridge e outros Jogos, Rodas de Lei-

tura. Organizar Viagens, Convívios e outras tantas iniciativas de carácter pontual que res-

pondam às aspirações e interesses dos associados. 

 
 

 

CASA DO PROFESSOR – envidar todos os esforços a fim de encontrar um espaço digno, 

bem localizado e acessível para que todos os associados se possam orgulhar da “sua 

casa” e que espelhe a dignidade a que têm direito e merecem, uma vez que as atuais ins-

talações da Delegação tornam-se cada vez mais exíguas e inadequadas à concretização 

dos muitos projetos.  

 

 

AUMENTO DO NÚMERO DE ASSOCIADOS – alcançar, no final de 2015, quatro cente-

nas de associados. Se o conseguir, estarão reunidos os meios humanos e financeiros 

necessários à sustentabilidade da Delegação. Para o atingir, além das atividades a desen-

volver, a equipa vai lutar pela obtenção de mais protocolos que, no momento atual, são 

um dos grandes incentivos à inscrição na ASSP. 

 

 

ANGARIAÇÃO DE FUNDOS – desenvolver uma larga campanha de angariação de fun-

dos, junto de entidades, de instituições, de associados e de particulares, para fazer face 

aos projetos e às necessidades de apoio.  


