Homenagem ao nosso estimado Doutor Manuel Guedes da Silva Miranda

Foi com enorme pesar e profunda dor que hoje recebemos a triste notícia do falecimento do nosso
estimado amigo: Doutor Manuel Guedes da Silva Miranda!
Em representação da Associação Sindical de Professores Licenciados (ASPL), gostaríamos de
lembrar e honrar a sua memória, através da leitura de umas singelas, mas muito sentidas palavras!
O Doutor Manuel Guedes da Silva Miranda foi sócio fundador desta Associação de Professores
Licenciados, e ao longo dos quase 30 anos de existência desta organização, foi um dos seus mais
ilustres dirigentes sindicais, tendo exercido vários cargos, entre os quais destacamos, de 2004 a
2006 a Vice-Presidência da Mesa da Assembleia Geral da ASPL e de 2006 a 2021- a Presidência da
Mesa da Assembleia Geral da ASPL.
O Doutor Manuel Guedes da Silva Miranda é alguém de quem, para sempre, recordaremos o
sorriso amistoso, a amizade e ética singulares e o entusiasmo contagiante. Ficarão gravadas na
nossa memória e nos nossos corações as palestras que proferia e as mensagens que nos
comunicava, com enorme fulgor, fosse nas Assembleias Gerais, nos plenários sindicais, nos
encontros de formação, ou em conversas havidas nos intervalos desses eventos.
À pessoa, ao Professor e Mestre, ao filósofo e ao dirigente sindical ímpares que tivemos a honra de
conhecer e de trabalhar, a nossa total gratidão por tudo o que nos transmitiu e ensinou, fosse no
trato com os colegas, fosse no seu magistério, que sempre exerceu com enorme paixão e
entusiasmo!
O Doutor Manuel Guedes da Silva Miranda ficará para sempre na história e na vida da ASPL, e em
boa hora, a Direção propôs à Assembleia Geral da ASPL, que aprovou por unanimidade e
aclamação, a atribuição do seu nome ao Centro de Formação da ASPL!
Bem-haja, Senhor Doutor Guedes da Silva Miranda e é com enorme pena que hoje nos
despedimos de si; embora não podendo continuar connosco fisicamente, estará para sempre nos
nossos corações e nas maravilhosas lembranças que guardamos de si, agradecendo por todo o
trabalho e dedicação manifestados em prol da ASPL, desde a sua fundação, em 1992, até hoje.
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À sua querida esposa, seus filhos e restante família, manifestamos os nossos mais sentidos
pêsames e a nossa total solidariedade, nestes momentos de profunda dor.

A Presidente da Direção Nacional, O Presidente da Mesa da Assembleia Geral da ASPL e os demais
colegas dirigentes sindicais, funcionários e colaboradores da ASPL.
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