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Conferência3ª de Docentes Aposentados
da FENPROF

Um Envelhecimento e uma Aposentação 
Dignos com Direito aos Direitos

Nós, professores aposentados reunidos na 3ª Conferência de Professores Aposentados dos sin-
dicatos da FENPROF, apelamos a todos a que nos ergamos num muro de solidária coragem para 
derrotar as graves ameaças que pairam sobre a democracia, sobre a paz, sobre o nosso futuro 
coletivo.

Com efeito, 

o avanço por quase toda a Europa, mas também em outros continentes, de forças de extre-
ma-direita, boa parte delas de cariz notoriamente fascista; 

o arrastar de uma guerra na Europa sem que se vejam esforços diplomáticos para a travar, 
antes emergindo, de todos os lados, retóricas e práticas que potenciam uma escala de con-
sequência difíceis de imaginar; 

a persistência de outras guerras e opressões, de que se destaca, hoje, Dia Internacional de 
Solidariedade com o Povo Palestino, a repressão de Israel sobre o povo palestiniano

são situações que exigem de todos os democratas o reforço da luta por uma sociedade decente, 
que mereça o epíteto de “sociedade humana”, conduzida pelos valores da justiça, do respeito pela 
dignidade de todos, da igualdade.

 Aos que produzem a riqueza – os trabalhadores – e aos seus sindicatos cabe um papel determi-
nante no combate por um futuro digno, com base numa prática de unidade com todos os que, na 
pluralidade de entendimentos e opiniões, convergem na procura de soluções democráticas e de 
justiça social na organização do nosso viver comum.

Nós, professores aposentados organizados na FENPROF, não desistiremos e declaramo-nos pron-
tos a continuar, com as gerações mais novas, aquele que foi o combate das nossas vidas, pela 
democracia e pela paz, agora tão ameaçadas. 

TODOS EM DEFESA DA DEMOCRACIA

Proposta de Moção

Apelo em defesa da democracia


