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Com o apoio precioso da Câmara Municipal de 
Guimarães realizou-se o Congresso ASSP 2019 
na Plataforma das Artes e Criatividade, em Gui-
marães.
Este evento, o Congresso ASSP 2019, realizou--
se a partir da convergência de perspectivas da 
Direcção Nacional da Associação de Solidarieda-
de Social dos Professores e da Direcção da sua 
Delegação de Guimarães. 
O tema do Congresso foi unanimemente esco-
lhido: Uma Escola Para Pensar o Futuro.
A Comissão Organizadora foi responsável pela 
definição da estrutura do Congresso, definição 
dos painéis e seus Oradores, escolha e convite 
da Comissão de Honra bem como procura de 
patrocínios e identificação dos Espaços. 
Coube Igualmente à Comissão Organizadora a 
estrutura do Orçamento e a organização dos 
eventos comemorativos do Congresso.
Este contou com a Colaboração do Centro de 
Formação Francisco da Holanda que o certificou 
como Acção de Curta de Curta Duração.
No primeiro dia, 17 de Maio, tiveram lugar os 
painéis 1 e 2 , imediatamente à Sessão de Aber-
tura.
No dia seguinte, 18 de Maio decorreram os 
painéis 2 e 3 a que se seguiu a Sessão de Encer-
ramento.
Numa perspectiva geral pode dizer-se que, pelo 
número de jovens que participou no evento, a 
reflexão conjunta dos Professores, sobre a rela-
ção Escola/Alunos poderá constituir uma primei-
ra abordagem para uma definição de novas vias 
pedagógicas e legislativas as quais permitam 
contarmos com uma Escola que gera Cidadãos 
capazes de pensamento crítico.  

CONGRESSOASSP2019
GUIMARÃES

Plataforma das Artes e Criatividade

17-18 | Maio 2019

Receção no Congresso ASSP

Painel I

Painel II

Painel IV



19
2019

A Cidade de Guimarães foi especial convidada 
para a Comemoração do 38º Aniversário da 
ASSP, Associação de Solidariedade Social dos 
Professores, como cidade muito bonita e bem 
cuidada, a qual foi muito apreciada por quantos 
a visitaram. 
A comemoração do Aniversário teve um dos 
seus pontos mais altos num jantar que reuniu 
cerca de 170 Associados, amigos e familiares.
A celebração dos trinta e oito anos da ASSP 
Iniciou-se no dia 18 de Maio, com uma recepção 
na Sociedade Martins Sarmento, seguida de 
visita às instalações e que culminou com um 
Porto de Honra. 
O coro da Delegação de Viseu abrilhantou o 
jantar integrado nas comemorações do 38º 
Aniversário da ASSP, o qual decorreu no Restau-
rante Príncipe Parque.  
No dia 19 de Maio os participantes visitaram a 
Montanha da Pena, almoçaram no restaurante 
do Hotel da Penha e regressaram, pelo Teleféri-
co do Parque das Hortas, aproveitando a vista 
deslumbrante proporcionada.
Com a comemoração de mais um aniversário, a 
ASSP está de parabéns não só pelo que cons-
truiu até este momento mas especialmente 
pelo dinamismo que tem vindo a demonstrar 
nas diversas actividades em que participa. A 
realização do Congresso 2019 e a comemora-
ção do 38º aniversário são, disso mesmo, prova 
evidente.

38ºANIVERSÁRIOASSP
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Almoço no Hotel da Penha

Coro da Delegação de Viseu

Visita ao Museu Alberto Sampaio

Visita à Sociedade Martins Sarmento



Homenagem à Dr.ª. Alice Maia Magalhães
Convite às Delegações para participarem na home-
nagem à Dr.ª. Alice Maia Magalhães, uma das funda-
doras da ASSP.

A Dr.ª Alice Maia Magalhães legou à Associação: a 
sua Casa no Largo do Monte em Lisboa (hoje sede da 
Associação); 2 Moradias na Parede, Cascais; a sua 
Casa em Sobrosa com uma Capela, no Concelho de 
Paredes, e respectivo quintal com uma bouça na 
mesma freguesia, património de que muito nos orgu-
lhamos.

Numa breve leitura do programa daquela homena-
gem poderá verificar-se que a abertura da Casa da 
Torre a toda a população de Sobrosa será a manifes-
tação clara de que o processo de requalificação da 
Casa e da Capela não tem em vista reservar exclusi-
vamente aqueles dois espaços para a Associação, 
mas também torná-los abertos à Comunidade.

O Sr. Eng. Cristiano Marques da Costa nosso Asso-
ciado da Delegação do Porto e funcionário da ASSP 
na Casa da Torre, enviou-nos um conjunto de dados 
estatísticos  que gostosamente transcrevemos, 
embora sabendo que não estão reunidas, ainda, 
condições para que a Casa possa ser sustentável.

«Considerando a nova forma de gestão da Casa da 
Torre, implementada desde o início de 2017, esta-
mos em condições de analisar alguns indicadores 
estatísticos, por comparação com 2018.

Desde modo, constata-se uma evolução muito posi-
tiva nos seguintes indicadores:

• Aumento de 73 % no n.º de dormidas (de 189 para 327);

• Aumento de 95 % no n.º de quartos (de 101 para 197);

• Aumento de 38 % no n.º de hóspedes (de 127 para 175);

• Aumento de 97 % no volume de facturação (de 5.363,70 € 
para 10.573,26 €);

• Aumento de 57 % no n.º de hóspedes estrangeiros (de 35 
para 55).

Casa da Torre - números significativos

...

Programa
14h00
14h30
15h30
16h30
17h00

Receção
Homenagem
Missa na Capela da Casa da Torre
Visita guiada à Casa da Torre
Lanche/Convívio
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O perfil do hóspede variou em relação a 2017, desta-
cando-se um ligeiro aumento do n.º de hóspedes indivi-
duais, dado que o n.º de dormidas por quarto baixou 
de 1,9 para 1,7.

O tempo de permanência por hóspede subiu cerca de 
27 %, considerando que o n.º de dormidas por hóspede 
aumentou de 1,5 para 1,9.

Outro indicador que poderia ser analisado é o n.º de 
dormidas não consecutivas por hóspede, que subiu 
consideravelmente, dado que há alguns clientes que 
voltaram à Casa da Torre 3 e mais vezes, mas que não 
consideramos nesta análise por forma a respeitar o 
RGPD.»

A percentagem de hóspedes estrangeiros teve uma 
subida muito ligeira, continuando em cerca de 30 % do 
total.

Pela primeira vez, registaram-se reservas em todos os 
meses do ano, o que se traduz num aumento de 144% 
no n.º de dias com hóspedes, que passou de 43 para 
105. Nesta sequência, denota-se uma maior dispersão 
no n.º de dormidas por noite, que baixou de 4,4 para 
3,1.

No mês de Dezembro verificou-se o maior n.º de dormi-
das (72) bem como o maior n.º de quartos reservados 
(35).

O Grupo de Trabalho reuniu nos dias 9 de Novembro, 
7 de Dezembro, 16 e 17 de Janeiro e 4 de Fevereiro.

O Doc 2 ficou concluído e foi entregue à DN.

O Doc 2 foi enviado para todos os Associados com 
e-mail e para consulta em todas as Delegações.

No BI de Março foi incluída uma separata de forma a 
permitir que todos os Associados  se inteirassem do 
Projecto e pudessem dar o seu contributo.

Realizaram-se nas Delegações reuniões de trabalho 
com Associados que enviaram os seus pareceres e 
sugestões sobre o Doc 2 para o Grupo de Trabalho.

O Grupo de Trabalho voltou a reunir no dia 29 de Abril, 
e nos dias 9 e 10 de Maio para elaborar um Doc 3 que 
tivesse em conta os pareceres dos Associados.

No dia 22 de Maio o Grupo de Trabalho dará por 
concluído o Doc 3 e enviá-lo-á à DN.

Até ao dia 30 de Maio a DN analisará e aprovará o Doc 
3 e enviá-lo-á para o CN que se realiza no dia 15 de 
Junho.

Realizam-se em seguida Assembleias Extraordinárias de 
Associados para votação do documento que será apre-
sentado numa AND extraordinária no dia 6 de Julho.

A revisão dos Estatutos da ASSP foi um dos pontos do 
Plano de Ação da actual Direcção Nacional, nessa 
medida foi integrado no Plano Estratégico, como Proje-
to 19.

A metodologia a seguir visava conseguir uma grande 
participação dos Associados  e assim poder-se funda-
mentar o cumprimento de um plano democrático.

Neste sentido, foi elaborado um primeiro documento 
(Doc. 1), pelas mãos de um grupo que integrava 
elementos da DN.

Foi pedido às Delegações um parecer sobre a metodo-
logia a adotar para a análise do Doc 1 e produção do 
Doc 2. A maioria das Delegações pronunciou-se a favor 
da criação de um Grupo de Trabalho amplo e que 
integrasse Delegações com ERI. 

A DN, em reunião do Conselho Nacional (CN), criou um 
Grupo de Trabalho, de acordo com o parecer das Dele-
gações.

Fazem parte do Grupo de Trabalho os seguintes 
elementos: Adelino Baptista Cruz, Armando Guimarães, 
Eduardo Relvas, Fátima Gomes (jurista), Isabel  Fernan-
des, Miguel Vilhena, José Alberto Gonçalves e José Luís 
Malaquias.

Estatutos - a via democrática

...
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Gostosamente reescrevemos a 
Reportagem do O Gaiense.
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Rú�ia
 6 a 12 de Agosto de 2019

Irão
17 a 26 Setembro de 2019

Turquia
30 de Setembro

a 7 de Outubro de 2019

Para inscrições ou informaçõescontacte
 218 223 080 ou filipafaria@assp.pt

ASSP
Viaje com a ASSP

Últimos Lugares!


