
Lista de Candidatura aos Órgãos Sociais para a Delegação de Coimbra 2020-2023 

Efetivos Lista Única 

Licenciado em Educação Física, foi professor do 
quadro da E. D. Dinis; aposentado  da referida Escola 
onde  foi coordenador de departamento;  responsável 
pelos acampamentos desportivos no fim de cada ano 
letivo e pelo centro de formação de windsurf e 
canoagem.  
Foi responsável pela Motricidade Infantil no 
Departamento de Pedopsiquiatria  do CHC. 
 Foi formador, no domínio C05 Didáticas Específicas 
(E. Física), de formação contínua de Professores do 
E. Básico e Secundário. 
Foi co autor da publicação do livro Prancha à Vela – 
Windsurf. 
  

Arménio Nogueira 
 19390 |Vice-Presidente 

 

Licenciaturas: Curso Superior de Serviço Social e 
Licenciatura em Filosofia. 
Pós- graduação Estudos Europeus. 
Formação linguística em Espanhol, Francês, Inglês, 
Alemão e Italiano. 
Docência nos Institutos Superiores Byssaia Barreto e 
Miguel Torga. 
Participação em diversos projectos de formação e 
formadora em vários contextos nacionais e 
Internacionais (ACIC; Instituto de Português 
Emigração e Comunidades Portuguesas e Faculdade 
de Economia). 
Técnica Superior no Centro de Saúde Mental Infantil 
e Instituto de Emprego e Formação Profissional 
e Chefe de Divisão nos Serviços Centrais da 
Universidade de Coimbra. 
Sócia da ASSOCIAÇÂO de SOLIDADRIEDADE 
SOCIAL DOS PROFESSORES - Delegação de 
Coimbra desde 2013. 
.  

Rosa Morais 
 18712 | Secretária 

 

Licenciada em Filologia Clássica pela Faculdade de 
Letras da Universidade de Coimbra. Aposentada, foi 
Professora Efectiva na Escola Secundária Avelar 
Brotero, em Coimbra, onde desempenhou as funções 
de Directora de Turma, Delegada de Grupo e 
Assitente Pedagógica durante alguns anos. Exerceu 
também o cargo de Orientadora de Estágio de 
Português, na referida escola, de 1974 a 1978 e de 
1988 a 2005. 
 

Maria Paula Vasconcelos  
 16556 |Vogal 

 

Suplentes 

António Direito 15560  
Maria Luisa Cruz 15555 
Casimiro Vaz 18640 

Associada da ASSP desde 1994 tendo pertencido à 
Direcção da Delegação de Coimbra, como Vice-
Presidente e Tesoureira, durante 16 anos. 
Licenciada em Ciências Biológicas pela universidade 
de Coimbra e Curso de Ciências Pedagógicas.   
Professora do Ensino Secundário, aposentada. Como 
professora efectiva do ensino secundário exerci os 
cargos de Directora de Turma, Coordenadora dos 
Directores de Turma e Coordenadora de 
Departamento e fui orientadora de estágio durante 
vários anos. 
Como Professora Operadora do Projecto Vida fiz 
diversas Acções de Formação em várias Escolas do 
Distrito de Coimbra sobre a temática da 
Toxicodependência e doenças sexualmente 
transmissíveis. Sou co-autora do livro Educação da 
Sexualidade no Dia a Dia da Prática Educativa. 
Casada e mãe de 5 filhos. 
 

Maria Emília Seabra 
 9780|Presidente 

 Licenciada em Filologia Germânica. 
Professora do ensino secundário Aposentada. 
Bolseira da Fundação Calouste Gulbenkian na 
Universidade de Cardiff no Verão de 1973. Presidente 
de Conselho Directivo e Pedagógico. Equiparada a 
bolseira no ano lectivo 1990/1991. Licença Sabática 
em 1997/1998. Professora Operadora do Projecto 
VIDA. Cargos de Direcção em Associações Culturais 
e de Solidariedade Social. Associada da Associação 
Portuguesa de Escritores. Publicou treze livros e 
diversos artigos. Pinta a óleo e a aguarela. 
  

Zulmira Bento 
 11026 |Vice-Presidente 

 

 ACONTECER 
ESPECIAL ELEIÇÕES 

Não se esqueça de vir votar no dia 5 de Dezembro! 
  



 

 Plano de Acção  

Conscientes das dificuldades que vamos ter 
que enfrentar, aceitámos apresentar-nos 
como candidatos aos órgãos sociais desta 
Delegação porque queremos que a nossa ASSP 
continue a ser lugar de encontro e de partilha 
de saberes onde os nossos associados se 
sintam em casa e possam frequentar 
actividades, assistir/ fazer palestras e 
conferências, passear cá dentro ou por 
paragens mais remotas, almoçar ou lanchar 
ou, simplesmente, encontrar amigos.  É por 
eles e por todos os que se quiserem juntar a 
nós, que nos vamos lançar nesta aventura. 

Contamos com o vosso apoio para as nossas 
iniciativas, com as vossas sugestões e críticas 
construtivas, com a vossa participação nas 
reuniões, com o vosso empenho na 

“Trabalho, Determinação, 
Coragem, Solidariedade!” 

Lista de Candidatura para a Delegação de Coimbra – Lista Única 

Licenciada em Filologia Germânica, professora 
efectiva da Escola Secundária Avelar Brotero, em 
Coimbra (aposentada). Para além das estritas 
obrigações estatutárias onde incluo o desempenho 
de cargos como os de Directora de Turma, 
Coordenadora dos Directores de Turma e 
Coordenadora de Departamento, mantive, por vezes 
em acumulação, o exercício de outras funções. 
Assim, nesta dimensão complementar da minha 
qualidade de professora se inscrevem: a participação 
no apoio pedagógico ao lançamento do 10ºAno 
(1978/79), a responsabilidade como monitora do Ano 
Propedêutico (1980/81), a intervenção nos estudos e 
realizações da D.G.E.S. no domínio da Avaliação 
Escolar (1981-1984), as funções de apoio 
pedagógico à Formação Contínua dos Professores 
de Inglês da Zona Centro, como Delegada Regional 
da D.G.E.S. (1981/85), o destacamento no Projecto 
Minerva – Pólo da Universidade de Coimbra 
(1989/92), a execução de Acções de Preparação de 
Conselhos Pedagógicos para o lançamento da 
Reforma Curricular (1990). 

Maria Ercília Santos 
 18640 |2º Secretário 

 

Olga Freitas 
 12494 |Presidente 

 

Luís Reis 
 12330 | 1º Secretário 

 

 
 

“UNIDOS, ACTIVOS, 
SOLIDÁRIOS!”  

 

Mesa da Assembleia Regional 

Contamos com o vosso apoio para as nossas 
iniciativas, com as vossas sugestões e críticas 
construtivas, com a vossa participação nas 
reuniões, com o vosso empenho na 
angariação de novos associados. 

De nós podem esperar Trabalho, 
Determinação, Coragem, Solidariedade! 
 

-Licenciatura em Ciências Históricas e Filosóficas; 
-Curso de Ciências Pedagógicas; 
-Provas da Defesa de Tese com Equiparação à 
Mestrado; 
-Estágio Pedagógico no Liceu D. João III no ano de 
1969/1970; 
-Directora da Escola Preparatória Professora 
Arminda Sanches em Arganil 
-Docente na Faculdade de Letras da Universidade de 
Coimbra; 
-Presidente do Conselho Directivo da Escola 
Secundaria Infanta D. Maria; 
-Membro do Júri de Exames “AD HOC” de Acesso ao 
Ensino Superior, vários anos; 
-Membro do Júri de Exames “Para avaliação de 
professores para passagem ao VIII Escalão. 
 

Exerceu os cargos de vice-presidente para a área 
financeira no mandato de 2016 - 2019, e de 
delegado à Assembleia Nacional de Delegados pela 
delegação de Coimbra da Associação de 
Solidariedade Social dos Professores.  
Foi professor do primeiro ciclo do ensino básico, de 
que se encontra aposentado. 
 


