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A ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DOS PROFESSORES COMPLETA 

40 ANOS DE VIDA 

No mês de maio de 1981, um grupo de professores, visionários e solidários, 

juntaram-se para criar a Associação de Solidariedade Social dos Professores – 

ASSP, que completa 40 anos em 2021 e que neste momento tem cerca de 10 

300 Associados. 

A solidariedade entre os professores foi e é o valor que une os associados, neste 

percurso que desejávamos ter festejado em Faro, nos pretéritos dias 26 e 27, 

com um programa preparado para receber os associados que se inscreveram. 

Tal como sucedeu no ano passado, no contexto da comemoração do 39.º 

aniversário, pensada e prevista para Ponta Delgada, também em 2021 a Direção 

Nacional da ASSP desconvocou este encontro anual, devido ao difícil momento 

gerado pela pandemia.  

Nas quatro décadas de existência, a ASSP, com sede em Lisboa e quinze 

delegações distritais, incluindo nos Açores e na Madeira, desenvolve planos de 

atividades nesses locais, diversificados, com particular incidência nas áreas 

culturais e artísticas, nos debates e reflexões sobre temas atrativos e 

pertinentes a nível local e nacional, no turismo e no domínio do lazer. A 

Associação, no seu todo, proporciona uma diversidade de serviços e de 

protocolos, geradores de condições acrescidas que melhoram 

significativamente a qualidade de vida dos associados, em todos os seus ciclos, 

quer estejam no início de carreira, no seu desenvolvimento ou na aposentação.  

Neste período de quatro décadas, a Associação construiu quatro Residências 

Sénior, em Aveiro, Carcavelos, Porto e Setúbal, sem qualquer apoio do Estado, 

reconhecidas pelos associados e familiares pela sua muito boa qualidade, sendo 

de assinalar o facto de terem ocorrido poucos e leves episódios da doença 

conhecida por Covid 19, resolvidos nas Residências, e sem qualquer óbito por 

ela provocado. 


