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 percepção que temos da realida-
de é, em grande parte, apenas a 

percepção da aparência. 
Julga-se legítimo afirmar que estamos 
perante duas realidades: uma realidade 
que representa e uma outra realidade 
que é representada.  
Não parece descabido pensar que da 
consciência desta dualidade resultou a 
constante produção de Saberes, procu-
ra de portas que permitam atravessar a 
aparência.
Procura sempre presente ao longo de 
um processo conduzido pela Razão, 
feito de paciência, marcado pela mo-
déstia, iluminado pela esperança e pon-
tuado pela figura daquele que ensina.
Estão hoje os Professores confrontados 
com uma realidade que contraria a 
natureza da sua vocação, que atraiçoa o 
papel que lhes cabe na sociedade e 
descuida a dignidade do seu trabalho. 
A esta realidade é atribuída uma apa-
rência, uma representação, que procura 

validade e apoio em dados de incontes-
tado enviesamento.
Terá chegado o momento de reflexão. 
Momento que integra um tempo em que 
os Professores se propõem pensar o 
Futuro como cenário previsível, anteven-
do o seu contexto e os traços imperati-
vos da sua acção.
Momento que é tempo de Congresso. 
Tempo de olhar a realidade que foi 
imposta e a aparência que foi forjada.
Tempo em que a Razão será hospedeira, 
aberto à discussão, à confrontação 
serena e à ponderação de cenários pro-
váveis.
Tempo de decisão quanto à realidade 
que se deseja construir, que Futuro será 
digno de Habitar e como gerir as espe-
ranças trazidas pela nova geração. 
É tempo de Congresso. No ano mais 
próximo, em dias de Maio.�
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primeira Nós, a ASSP, somos uma associação de 
Professores que visa, pela solidariedade, acom-
panhar e resolver os principais problemas do seu 
quotidiano pessoal e profissional.
A vertente profissional do Professor é profunda-
mente marcada por uma permanente crise resul-
tante da consciência de que está a receber uma 
geração com a qual assumiu a dupla responsabili-

dade de lhe dizer o mundo de que é representan-
te e, por outro lado, ajudar a integrar nesse 
mundo o que de novo e válido for contributo da 
nova geração, preparando a construção de um 
espaço de vivência comum.  
Talvez se possa encontrar nesta constante tensão 
as razões que levaram Bertand Russel a afirmar 
que «os professores são os guardiões da civiliza-
ção e da cultura».
Entende-se naturalmente que o nosso olhar 
solidário seja mais amplo e integre a criação de 
tempos e espaços para ouvir, discutir e reflectir 

A  génese do Congres-
so assenta numa articu-
lação de conhecimento 
e reflexão sobre os 
aspectos que se pren-
dem com os problemas 
dos Professores de 
todas as gerações no 
interior da ASSP e fazer 
transpor e reflectir sen-
timentos de mudança 
para todos os Professo-

res, quer sejam associados da ASSP ou não.
O Congresso quer-se de Professores para Profes-
sores e abrangendo, também, todo o espaço 
relacionado com a Escola: Professores, alunos, 
familiares e comunidade em geral.
Segundo Santo Agostinho: “O mundo é um 
imenso livro do qual aqueles que nunca saem de 
casa lêem apenas uma página” 
Que a realização deste Congresso seja um incen-
tivo para uma melhor leitura desse “imenso 
livro”. 
Que a ASSP, com o seu Congresso, abra mais um 
capítulo da sua Obra!
Foram três as razões que determinaram a decisão 
de realizar o Congresso
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numa procura de prever o que irá caracterizar a 
geração futura e compreender o que é mais signi-
ficativo no mundo de que somos representantes.

segunda Antever o que vai caracterizar a nova 
geração implica pensar como a receber, como 
integrá-la num mundo que também procuramos 
compreender.
Compreender esse mundo obriga a que nós Pro-
fessores nos olhemos, que nos foquemos na 
nossa condição e nas condições que nos foram 
criadas.
Não queremos viver em frustração o «sentimen-
to de independência intelectual essencial ao 
adequado preenchimento das funções de pro-
fessor» pelo que neste projecto de futuro que 
integra o Congresso queremos ser Pensar mas 
exigimos Fazer. 

terceira Julgamos que é chegado tempo em que 
nos cabe olhar a nossa vocação, o nosso traba-
lho, como o lugar em que se decide como fazer 
que aos jovens seja possível realizar algo de 
novo, nunca previsto, que leve à criação de 
mundo e um tempo digno de ser vivido, ser 
habitado.
É chegado o tempo de exigir para eles e para 
Nós Professores, querer Habitar o Futuro.�

 Nós Professores. Habitar o Futuro

os professores
são os guardiões da civilização 

e da cultura
Bertand Russel
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Quem, como nós, tem tido uma convivência frequente com as Escolas e os Professores constata 
que é sentida a falta de uma reflexão extensa e profunda sobre a função do Professor, o seu 
papel como veículo de saberes e valores, a sua intervenção para estabelecer a importante e 
necessária ponte entre as gerações e para a criação de um olhar de cidadania que integre a 
escola e o mundo onde os jovens vão ser adultos.
Este Congresso é particularmente dirigido aos Professores. É um momento de encontro, um 
tempo de pensamento em comum. Não é um ponto de chegada. É um ponto de partida.�

Maria Margarida Sousa (Comissão Organizadora | Delegação de Évora)

Todos concordamos que a Escola, pela acção do Professor, deve gerar mudança. Cabe-nos 
pensar que mudança e qual o seu sentido. O Professor é um dos construtores da Sociedade mas 
deve querer participar no Projecto.
Julgamos que a via da solidariedade que o mutualismo permite operacionalizar deverá ser pon-
derada pelos Professores como forma de suprir as múltiplas perdas que os apoios sociais têm 
estado sujeitos. A ASSP tem experiência e organização que podem ser desenvolvidas e direccio-
nadas para ampliar os serviços que disponibiliza bem como organizar outros que dêem resposta 
às necessidades dos Professores. A nossa proposta é no sentido de que cada Professor se em-
penhe como gerador e actor de actos de solidariedade associando-se e participando.�

Ana Maria Morais  (Comissão Organizadora | Direcção Nacional)

Nós Professores. Habitar o Futuro.
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Considero que com este Congresso pode ser criado um momento único para uma visão global 
do muito que quotidianamente é realizado pelas nossas Delegações. Tenho a convicção que 
esta visão de conjunto vai constituir algo de novo que poderá surpreender uma grande parte 
dos associados e os Professores participantes no Congresso. É um momento de divulgação da 
criatividade da Associação.
O Congresso nas suas múltiplas vertentes constitui a comemoração do 34 aniversário da 
Associação. Uma comemoração que será um marco na nossa memória, pela manifestação de 
vitalidade da Associação e pelo que essa comemoração proporcionou, no encontro de cada um 
consigo próprio e com os outros e ainda no encontro e descoberta da cidade de Évora.�

Maria Isabel Fernandes (Comissão Organizadora | Delegação de Évora)

O Congresso vai ser acreditado através de um centro de formação, o Centro Beatriz Serpa 
Branco, de Évora.
A ASSP tem vindo a apoiar a formação contínua de professores, assumindo, para os Professores 
seus associados, 50% dos custos de formação, até €100 por associado. Com a acreditação do 
Congresso, os Professores no activo, associados da ASSP, podem ter a sua participação subsi-
diada a 50% e um ganho de 0,6 créditos. Os aspectos da acreditação estão a ser cuidadosamen-
te ponderados pela Comissão Organizadora.�

Maria Helena Malaquias (Comissão Organizadora | Direcção Nacional)
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NATAL NO VIMEIRO
24 e 25 de dezembro
215 € *

LUXEMBURGO E TRIER
MERCADOS DE NATAL
29 de novembro a 2 de dezembro
775 € *

MARROCOS
RÉVEILLON - FIM D’ANO
26 de dezembro a 4 de janeiro 
1.295 € *

PRAGA
5 a 8 de dezembro
735 € *

LONDRES
6 a 9 de dezembro
925 € *

PARIS
6 a 9 de dezembro
845 € *
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DEZEMBRO EM VIAGEM

BUDAPESTE
29 de novembro a 2 de dezembro
760 € *

INVERNO 
EM S. PETERSBURGO
3 a 8 de dezembro
1.470 € * (partida do Porto)
1.430 € * (partida de Lisboa)

RUA PINTO BESSA, 466 • PORTO  • TLF.: 222 088 098 • geral@pintolopesviagens.com 
RUA VIRIATO (PICOAS), 1A • LISBOA  • TLF.: 213 304 168 •  lisboa@pintolopesviagens.com 

WWW.PINTOLOPESVIAGENS.COM 
WWW.FACEBOOK.COM/PINTOLOPESVIAGENS
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SEGUROS DE SAÚDE ASSP

VANTAGENS ÚNICAS

Sem exclusão de doenças gra
ves

Sem resolução unilateral do
 contracto

Carências reduzidas

Sem exclusão de doença, no
meadamente pré-existências

Sem questionário médico ou 
selecção clínica

Sem limites de idade na ade
são ou na permanência

VANTAGENS NASCIDAS DE PROTOCOLO 

ZIMBRASEGUROS - Mediação de Seguros, Lda



    SEGUROS DE SAÚDE ASSP

A necessidade imperiosa de criar para os Professores um Seguro de Saúde não marcado por uma lógica de negócio levou a ASSP ao 
encontro da sua congénere francesa MGEN, Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale.

MGEN

Fundada em 1946, a MGEN gere em França o regime obrigatório de seguro de saúde dos profissionais da Educação Nacional, do Ensino 
Superior, da Investigação, da Cultura, da Juventude e do Desporto, além de já actuar noutros segmentos, como o da Economia Social e 
a Empresarial.

MGEN é a sigla de “Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale”, que é hoje a mútua de saúde líder em França:

• 9 500 colaboradores,
• 3,5 milhões de pessoas seguras;
• 1,8 mil milhões de euros recebidos em quotizações
• 19,8 milhões de euros de resultado combinado (Saúde e prestações sociais)

• 487% de taxa de cobertura da margem de solvabilidade MGEN

A MGEN é regida pelo código mutualista 
e respeita os seguintes princípios:

Democracia | Liberdade | Independência | Solidariedade 
 Não discriminação | Responsabilização 

 Ausência de fins lucrativos

MGEN em Portugal

A MGEN está presente em Portugal desde 2009 e os seus planos são geridos e distribuídos pela Europamut, mandatária e representante 
fiscal da MGEN.  
Saiba mais em www.europamut.pt. 

Rede Clínica

A MGEN seleccionou, desde o primeiro momento, a AdvanceCare enquanto parceiro na gestão da rede clínica e do processamento de 
sinistros. A AdvanceCare é uma das principais redes existentes em Portugal, tendo convenção com todos os principais hospitais priva-
dos, bem como uma presença nacional em cerca de 17 000 prestadores clínicos das várias especialidades. 

PARA TER MAIS INFORMAÇÕES DOS QUADROS DE COBERTURA, CLIQUE AQUI 

http://assp.zona11.com/seguros_quadros.pdf


MACAU
& Hong Kong 
Voos Turkish Airlines + estadia de 6 noites em regime APA + Ferry + transfers  

Viagem de 25 de Outubro a 2 Novembro 2014
Preços desde € 1 273,00 P/Pessoa em quarto duplo

MOÇAMBIQUE
Maputo & Pemba 
Voos diretos TAP Portugal + Voo doméstico + 2 noites em Maputo + 5 noites em Pemba em regime APA 

Viagem de 23 a 31 de Outubro 2014
Preços desde € 2 190,00 P/Pessoa em quarto duplo   

CRUZEIRO NAS CARAÍBAS

Viagem de 23 de Fevereiro a 8 de Março 2015 
Preços desde € 2 195,00 P/Pessoa em camarote duplo

Miami * México * Honduras * Ilhas Cayman * Jamaica * Turks & Caicos * Bahamas  
Voos diretos TAP Portugal + 2 noites de estadia em Miami + 10 noites a bordo do Costa Luminosa   

Faça a sua marcação

pelo telefone da Associação

218 155 466
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Juridicamente está constituída como Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) e registada como pessoa colectiva de direito 
privado sem fins lucrativos.
A ASSP é de âmbito nacional.
Sediada em Lisboa organiza‑se funcionalmente em Delegações locais que abrangem quase todo o Continente, Madeira e Açores.

A Associação de Solidariedade Social dos Professores (ASSP) é uma organização de Professores que tem como objectivo 
e actividade a prestação de serviços de natureza social, humanitária e cultural aos seus associados e familiares.

AÇORES
Praça da Autonomia Constitucional, 
n.º 7 - Paim
9500-787 Ponta Delgada
Tel./Fax. 296 286 034
d.acores@assp.org

ALGARVE
Rua Engº Aboim Sande Lemos, 
nº 14, r/c
8000-544 Faro
Tel./Fax. 289 824 822
dialprofs@gmail.com

AVEIRO
Rua Nova, nº 50
Santiago-Glória
3810-370 Aveiro
Tel. 234 373 230 | Tlm. 963 767 425
Fax. 234 348 446
d.aveiro@assp.org

BEJA
Rua Infante D. Henrique, 
Edf Escola Primária n.º 4
7800-318 Beja
Tel. 284 087 018 
Tlm. 960 195 118 | Tlm. 969 172 537
d.beja@assp.org

COIMBRA
Travessa dos Combatentes da Grande
Guerra, n.º 3
3030-181 Coimbra
Tel./Fax. 239 483 952
asspcoimbra@gmail.com

ÉVORA
Travessa da Milheira, n.º 13
7000-545 Évora
Tel. 266 709 477 | Tlm. 967 804 246
d.evora@assp.pt

GUIMARÃES
Rua Alto da Bandeira, n.º 23
4835-014 Creixomil
Tel./Fax. 253 512 369 
Tlm. 967 532 787
assp.dguimaraes@gmail.com

LEIRIA
Avenida Combatentes da Grande 
Guerra, n.º 65, 1º Esq.
2400-123 Leiria
Tel./Fax. 244 813 492
Tlm. 966 260 077
d.leiria@assp.org

LISBOA
Rua D. Dinis, n.º 4
1250-077 Lisboa
Tel. 213 700 330 
Fax. 213 700 338
d.lisboa@assp.org

MADEIRA
Rampa do Forte, n.º 2
Santa Maria Maior
9060-122 Funchal
Tel. 291 229 963
Fax. 291 282 546
d.madeira@assp.org

PORTALEGRE
Rua Capitão José Cândido Martinó, n.º 1
7300-295 Portalegre
Tel./Fax. 245 331 612
d.portalegre@assp.org

PORTO
Estrada Interior da Circunvalação, 
n.º 3201
4300-111 Porto
Tel. 225 106 270 
Fax. 225 104 629
d.porto@assp.org

SANTARÉM
Rua Luíz Montez Matoso, n.º 38
2005-145 Santarém
Tel./Fax. 243 322 212
d.santarem@assp.org

SETÚBAL
Avenida António Sérgio, n.º 1
2910-404 Setúbal
Tel. 265 719 850 
Fax. 265 719 851
d.setubal@assp.org

VISEU
Rua 21 de Agosto. Edifício Viriato,
BL 5A, 1º A
3510-120 Viseu
Tel. 232 182 629
assp_viseu@hotmail.com

AVEIRO
Casa do Professor
Rua Nova, nº50
Santiago-Glória
3810-370 Aveiro
Tel. 234 373 230

PORTO
Casa de São Roque
Estrada Interior da Circunvalação, 
n.º 3201
4300-111 Porto
Tel. 225 106 270 | Fax. 225 104 629

SETÚBAL
Casa dos Professores
Avenida António Sérgio, n.º 1
2910-404 Setúbal
Tel. 265 719 850 | Fax. 265 719 851

LISBOA
Casa do Professor
Rua Pedro Álvares Cabral, n.º 150
2755-615 Carcavelos
Tel. 214 584 400 | Fax. 214 589 120Sede

SEDE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Largo do Monte, 1- 1170-253 Lisboa 
Tel. 218 155 466 | 218 888 428 
Fax 218 126 840 
www.assp.pt | info@assp.pt
Seg. a Sex. 9.00-13.00h | 14.00-17.30h

Residências


