Maria do Rosário Gama
Maria do Rosário Gama, licenciada em Biologia (Ramo Educacional) no ano de 1973. Exerceu
vários cargos nas Escolas, entre os quais professora do ensino secundário, Presidente do
Conselho Directivo, Presidente do Conselho Executivo, Coordenadora de Departamento,
entre outros, até 2011, data em que se aposentou.
Detém o Curso de Animadores de Formação. Como formadora do Foco, realizou várias acções
e oﬁcinas de formação dirigidas a professores do 1º Ciclo e a Educadoras de Infância no
âmbito da disciplina de Ciências, e no âmbito da Área-Escola a professores do Ensino
Básico/Secundário. Foi responsável pelo Agrupamento de Exames Coimbra-Centro durante
6 anos.
Fundou o Movimento Cívico APRe! – Aposentados, Pensionistas e Reformados, em 2012,
e é presidente desta Associação desde a sua fundação até hoje. Enquanto Presidente da
APRe! participou em vários programas televisivos, bem como na imprensa escrita e em
sessões públicas.
Fez parte do Conselho Geral e de Supervisão da ADSE.
Escreveu, em co-autoria, o livro “Os Sonhos Não têm Rugas” editado pela Leya em 2016.

Maria do Rosário Gama graduated in Biology (Educational Branch) in 1973. She held various
positions in schools, including secondary school teacher, President of the Board of Directors,
President of the Executive Board, Department Coordinator, among others, until 2011, when
she retired.
She has a Course for Training Animators. As a trainer of Foco, she carried out several training
actions and workshops aimed at Primary School teachers and Kindergarten Educators in the
scope of the Science subject, and in the scope of the School Area for Primary and Secondary
School teachers. She was responsible for the Grouping of Examinations Coimbra-Centro for
6 years.
She founded the Civic Movement APRe! - Retired, Pensioners and Retired Persons, in 2012,
and is President of this Association since its foundation until today. While President of APRe!
she participated in several TV programmes, as well as in the written press and in public sessions.
He was part of the General and Supervisory Board of ADSE.
She co-authored the book "Os Sonhos Não têm Rugas" published by Leya in 2016.
She served on the General and Supervisory Board of ADSE.
She co-authored the book “Os Sonhos Não têm Rugas”, published by Leya in 2016.

