
RECOMEÇAR… significa a vontade de prosseguirmos em 

jornada depois de um verão que frequentemente nos presenteou com as quatro 

estações num mesmo dia. Sendo isto um privilégio de poucos, também não é 

privilégio de muitos ter uma associação solidária que continua de portas 

abertas para vos receber. 
As tardes de convívio de 2ª feira tiveram início no passado dia 9 de setembro. 

Foi com alegria que se voltaram a encontrar “rostos” que refletiam a saudade 

e a vontade de partilhar vivências de um verão ainda tão próximo mas já a 

afastar-se apressadamente. As restantes  

atividades serão retomadas na sequência  

do número das inscrições  que estão em 

 decurso, na sede. 

Seguem, no verso, algumas informações úteis 

neste domínio. Os dias diferentes marcam 

ocasiões especiais. O dia 19 de outubro  

assinalará o grande reencontro dos associados que tiverem a possibilidade de 

estar no ALMOÇO CONVÍVIO: 

Saída do autocarro – 9:30 

Passeio à Lagoa de São Brás com paragem no “Chá Porto Formoso”. 

Almoço convívio - Restaurante “O Silva” (Ribeira Seca, Rib. Grande) 

Comemoração de aniversários de julho, agosto, setembro e outubro 

(até ao dia 19). 

INSCRIÇÕES 
Local/data – Sede, de 7 a 16 de outubro 

 

 
 

Toda a instituição deve ter o seu plano de ação e se forem sempre os mesmos 

a traçá-lo ele acabará por ter identidade, características e expressões 

rotineiras. Para haver renovação têm de ser definidas e desenvolvidas 

medidas concretas e atividades diferentes em áreas diversas, o que só é 

alcançado com sucesso quando a responsabilidade é coletiva. É indubitável 

que, para a ASSP ter continuidade tem de ser alimentada, construída e vivida 

por cada um de nós. Não se abstenham de construir a ASSP, que precisa de 

todos, e a Delegação Açores precisa de cada um de nós. 

Não “A” deixem morrer, nada é garantido… 

Cada associado tem potencial e capacidade para constituir uma lista 

candidata às próximas eleições. A Direção em funcionamento apela que o 

façam de acordo com o regulamento e calendarização publicados no BI. 
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Associação de 
Solidariedade Social dos 

Professores 
 Delegação Regional dos 

Açores 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

Caro(a) associado(a) 

Este é um momento de grande 

preocupação e apreensão. Que 

futuro queremos para a nossa 

Associação? 

Já muito foi feito. No entanto há 

que dar continuidade mantendo o 

espaço vivo e dinâmico. 

Como deverá ser do seu 

conhecimento, aproxima-se a 

passos largos a mudança dos 

órgãos sociais da Associação, 

quer a nível nacional, quer a 

nível das delegações, pelo que, 

até ao dia trinta do corrente mês 

de setembro deverá ser 

apresentada uma lista para a 

direção da delegação que, de 

acordo com os novos estatutos, é 

composta por um Presidente, dois 

Vice-Presidentes, um Secretário, 

um Vogal e três Suplentes. 

Deverá ainda ser criada uma lista 

para a Assembleia Regional de 

Associados (um Presidente e dois 

Secretários). Precisamos de 

novos elementos para dar 

continuidade a esta delegação. A 

atual Direção facultará todas as 

informações necessárias ao 

processo de transição. 

A sua colaboração é necessária. 

Cremos que esta delegação 

poderá contar sempre com o 

empenho e disponibilidade dos 

seus associados! 

Contamos convosco. 

              A Presidente da Direção 

                        Eduarda Viveiros 

 

Associação de Solidariedade 

Social dos Professores 

Delegação Açores 

Delegação dos Açores 

A PROPÓSITO 

ACONTECER 

ELEIÇÕES  Quadriénio 2020/2023 

 Reconhecer e beneficiar do valor e da 

missão da ASSP é também entender que 

cada associado tem um papel a exercer na 

sua sustentabilidade e continuidade. 



 
 

Horário das atividades - ANO 2019/2020 (Provisório) 
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Praça da Autonomia Constitucional nº7 (Paim) 9500-787 Ponta Delgada 
Telefones:296 286 034 /910600466   
E-mail: assp.acores@gmail.com  Site: www.assp.pt 

 

2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira Sábado 

Ginástica de 
manutenção 

10h-11h 

Informática 
10h – 11:30h   

Ginástica de 
manutenção 

10h-11h 

Educação nos 
Açores 
10h – 11h 

Ginástica de 
manutenção 

10h-11h 

 
 

Passeios  
Pedestres 

 Artesanato 
Escamas, 
lapinhas…   

10h-12h 

Corpo em 
movimento 
11h - 12h 

 Corpo em 
movimento 

11h - 12h 

  Convívio 
Espaço de 
conversa, 
jogos e lanche. 
Projeto: 
Cozidos e 
Cosidos”  
14:00h - 17h 

Artes plásticas   
craclet, biscuit 
pintura em 
vidro, tecido... 
Estanho…   

14h – 16h 

  Convívio 
Espaço de 
conversa, 
jogos e lanche. 
Projeto: 
Cozidos e 
Cosidos”  

Patchwork 
14h – 16:30h 

Ateliê Costura 
14h 

  

Encontros 
literários 

1ª Quinta-feira 
mês 

15h 

Danças de 
Salão 

17:30h - 19h 

 Grupo Coral 
16:45h-18h 

Reunião de 
Direção 

14h 

 
 

Teatro 
16:45h-18h 

Atividades  
comemorativa

s a         designar 

TABELA DE PREÇOS 

Mensalidade 

                                   Associados Não associados 

 
Frequência semanal 

4h(1h/semana) -10€ 4h(1h/semana) -15€ 

8h(2h/semana) -15€ 8h(2h/semana) -20€ 

12h(3h/semana- 20€ 12h(3h/semana)- 25€ 

Pacote anual * 

3h semanais 120€ 140€ 

Todas as atividades 150 € 170€ 

*À excepção de Patchwork, Ateliê Costura e Artes Plásticas 

Patchwork- Nonina Medeiros 4h(1h/semana) -20€ 4h(1h/semana) -24€ 

Ateliê costura- Lúcia Costa 4h(1h/semana) -20€ 4h(1h/semana) -25€ 

Artes plásticas- Conceição Sousa 4h(1h/semana) -25€ 4h(1h/semana) -25€ 


