"942 - SÓ QUEREMOS O QUE É NOSSO" - Bandeira de afirmação
percorre o Norte do país
A iniciativa "942 - SÓ QUEREMOS O QUE É NOSSO", que está a percorrer as dezoito capitais de distrito
do Continente, e que arrancou no Porto, na Praça da Liberdade, cumpre hoje uma semana de
campanha, com a passagem pela Praça da República, em Viana do Castelo.
Esta bandeira tem recebido o apoio de centenas de docentes que a têm assinado e serve como
símbolo da determinação em dizer ao Governo e ao Ministério da Educação que a FNE não desiste de
lutar pelo direito da recuperação integral do tempo de serviço congelado aos professores
portugueses.
Com esta ação, a FNE afirma não só a sua total disponibilidade para retomar as negociações com o
Governo, como também a intransigência na luta pelo objetivo da contabilização de todo o tempo de
serviço congelado, ou seja, os 9 anos, 4 meses e 2 dias, aliás em cumprimento do que estabelece a
Lei do Orçamento de Estado para 2019.
"942 - Só queremos o que é nosso" é a nossa bandeira de exigência e que serve para rejeitar todas as
situações que não constituam o cumprimento, pelo Governo, da responsabilidade que agora lhe foi
de novo entregue e de na sequência, adotar as medidas que forem adequadas.
A FNE não desiste do que é de direito e de justiça. Não abdicaremos de um único dia dos 9 anos, 4
meses e 2 dias de trabalho efetivo que tem de ser recuperado.
Convidamos todos os órgãos de comunicação a acompanhar esta iniciativa.
Datas e locais de dinamização na próxima semana:
21 janeiro - Aveiro
08:00h - EB23 João Afonso de Aveiro (Agrupamento de Escolas de Aveiro)
11:00h - Cais da Fonte Nova
22 janeiro - Leiria
8:00h - 10:00h - Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo
11.00h - Praça Luís de Camões (Praça do Papa)
23 janeiro - Coimbra
08h30m - EB 2 3 Alice Gouveia
10h00m - Escola Secundária Infanta D. Maria
14h30m - Sede do SPZC
15h30m - Choupalinho

24 janeiro - Viseu
08h15m – 09h30m - Entrada da Escola sede Agrupamento de escolas Infante D. Henrique
10h15m – 11h00m - Entrada da Escola Secundária Alves Martins
11h10m – 12h30m - Sede da Direção Distrital de Viseu do SPZC
14h00m - Rossio, em frente da Câmara Municipal de Viseu
25 janeiro – Guarda
Local a indicar
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