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ESTE SUPLEMENTO FAZ PARTE INTEGRANTE
DO JORNAL PROF 102
E NÃO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE

2018 – SPM

40 anos a liderar a luta
dos Educadores
e Professores da RAM

Nota de abertura
O ano de 2018 foi, a nível interno,
em grande parte, marcado pelas
Comemorações “SPM – 40 Anos,
Sindicalismo Vivo e Atuante”. Não podia
ter sido diferente, já que era imperioso
celebrarmos institucionalmente a
importância do SPM não só em termos
do sindicalismo regional docente,
mas também na construção do
processo educativo regional. Não
temos dúvidas de que, sem o SPM, o
sistema educativo regional seria bem
diferente e, sobretudo, os professores
e os educadores não teriam o atual
estatuto que, não sendo perfeito, nos
protege, em grande medida, dos
ataques daqueles que teimam em não
reconhecer o papel fundamental que
os docentes desempenham na nossa
sociedade.
Foram muitos os momentos do passado
que revivemos ao longo de 2018 e
muitos os eventos comemorativos.
Tivemos um pouco de tudo. No final,
ficamos com a satisfação de termos
contribuído para a valorização do
trabalho de todos os que, desde a
fundação até ao presente, puseram os
interesses comuns da classe docente à
frente dos seus interesses particulares.
Por outro lado, a celebração desta
efeméride reavivou e fortaleceu a
consciência da importância da luta
coletiva na dignificação da profissão
docente.
Este suplemento do n.º 102 do PROF
procura trazer à nossa memória alguns
desses momentos e fixá-los para o
futuro. Não foi fácil a seleção, mas
consideramos que o resultado final faz
jus ao que de mais importante vivemos
em conjunto.

folha
cultural

DE PAPO PARA O AR

AINDA OS
QUARENTA ANOS

A história do SPM
está feita e bem
documentada
Não posso acrescentar mais nada. Só opinar
acerca das comemorações dos quarenta
anos que o SPM cumpriu faz daqui a pouco
um ano.
O programa até não estava mal «esgalhado»
e houve actividades bem participadas e
de bom nível. Talvez se tivesse abusado
dos «berloques» mas isso deve-se também
à minha «metamorfose»: se, pela idade,
cabelos brancos e chapeuzinhos me posso
parecer com a rainha da Inglaterra, no feitio
estou mais perto do Scrooge.
De qualquer modo, lembrando os meus
tempos de avaliadora pela escola
«moderna», iria atribuir um cinco. Mesmo
quando não era inteiramente merecido,
estimulava o «aluno».
Pois bem: festejaram-se os quarenta anos.
Dignamente.
«Utopicamente» era desejável que os
sindicatos não fossem necessários, mas
como isso é mesmo um ideal que, por
enquanto, não se atinge, resta fazer votos
para que o sindicato singre como até aqui e
que vá festejando, pelos tempos fora.
Amélia Carreira

Parabéns, SPM!
Francisco Oliveira

Coordenador da direção
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O SPM em imagens
16 fevereiro 2018

Assembleia Geral de Delegados Sindicais

5 março 2018

Exposição de mobiliário e materiais didáticos antigos - Concerto Anatoly (saxofone) – hall e salão Nobre da CMF

6 março 2018

Concerto de Música Tradicional – Grupo Xarabanda – Fórum de Machico

7 março 2018

Assembleia Geral de Sócios
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O SPM em imagens
7 março 2018

Concerto – trio Rebeca Oliveira, Pedro Zamora e Micaela Abreu

8 março 2018

Dia da Mulher – Tertúlia sobre «O Papel das mulheres na história do SPM» seguido de Cocktail e Espetáculo – sede do SPM
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O SPM em imagens
9 março 2018

1.ª Corrida/Marcha Nacional dos Professores
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O SPM em imagens
10 março 2018

Jantar de Gala dos 40 anos – Casino Park Hotel

11 março 2018

Concerto – Madeira Jazz Collective – Ponta do Sol – CC John dos Passos

6

suplemento
FEVEREIRO 2018

PROF

O SPM em imagens
12 março 2018

21 março 2018

Comemoração do 40º Aniversário do SPM – Concerto

Espetáculo Comemorativo SPM 40 anos, Sindicalismo Vivo e atuante – Orquestra Clássica da Madeira, Teatro Baltazar Dias
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O SPM em imagens
23 março 2018

Apresentação da Lista A

Inauguração da Exposição «Mobiliário e Materiais Didáticos», no Centro Promoção Cultural – S. Vicente

24 abril 2018

25 abril 2018
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Comemoração da Revolução dos Cravos – conferência «A Revolução e o Nascimento do Estado Social na
Educação» – sede do SPM

Concentração dos professores contratados e desempregados em frente à ALR
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O SPM em imagens
1 maio 2018

Celebrações do Dia do Trabalhador

11 maio 2018

Colocação de Faixas e Pendões

26 maio 2018

Viagem catamarã
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O SPM em imagens
4 junho 2018

29 junho 2018

10

Tomada de posse dos corpos Gerentes do SPM – 2018/2021

Festa de Encerramento das atividade letivas do setor dos aposentados e Arraial Santos Populares
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O SPM em imagens
3 setembro 2018

5 outubro 2018

Concentração de Docentes Contratados e Desempregados, junto ao IEFP

Dia Internacional do Professor
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O SPM em imagens
13 outubro 2018
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Comemoração dos 40 Anos do SPM no Porto Santo
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O SPM em imagens
27 outubro 2018

Viagem de catamarã

10 novembro 2018

Magusto do SPM – Parque Ecológico do Funchal

25 novembro 2018

25.º aniversário da I Conferência de Aposentados da FENPROF
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O SPM em imagens
7 dezembro 2018

Jantar de Natal e de Encerramento das comemorações do 40.º aniversário, Casino Park Hotel

8 dezembro 2018

Festa de Natal dos filhos dos sócios e funcionários do SPM

20 dezembro 2018

Encontro Literário Apresentação das obras «Ponta do Sol, Memórias do Povo», de Odília Sousa
e «Maltrapilho de Natal», de José Bernardino Corte
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Assistência às pessoas:
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O plano de coberturas completo que lhe
permite protejer a sua saúde e a da sua família.
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- No Domicílio
- Em Viagem no Estrangeiro
- Médica em Portugal
- A Animais Domésticos
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Assistência às pessoas:
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MODALIDADES

ee
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MODALIDADE B

Cô n

O SEGURO DE SAÚDE SPM foi
pensado e desenvolvido pela
SABSEG de modo a permitir aos
sócios do SINDICATO DOS
PROFESSORES DA MADEIRA e
respetivos agregados familiares, o
acesso à maior rede de médicos,
hospitais e clínicas, incluindo a
assistência médica ao domicílio, de
forma a garantir a sua comodidade
e segurança.

*

Côn

CRIAMOS UM SEGURO COM
CONDIÇÕES EXCLUSIVAS QUE
PROTEGEM A SUA SAÚDE E A
DA SUA FAMÍLIA.

SÓCIO

OFERTA

ug

A SUA SAÚDE E A DOS SEUS.

r

a)

- No Domicílio
- Em Viagem no Estrangeiro
- Médica em Portugal
- A Animais Domésticos

79 €

Parto em
Regime de
Hospitalização

2,

Assistência
Médica
Hospitalar

AL

Valorize os
elementos
principais da
sua vida:

O plano de coberturas que lhe permite valorizar
os elementos principais da sua vida.

(po

2018 / 2019

MODALIDADE A

PR

SEGURO SAÚDE SPM

,27€ Filho

MUITO IMPORTANTE!
Nesta anuidade, os sócios aderentes às Modalidades
A ou B beneficiam da oferta da adesão a uma
cobertura de Acidentes Pessoais, garantindo um
valor de 20.000,00 Eur.
Saiba mais sobre esta oferta em:

w w w. s a b s e g . c o m / s p m

800 202 675

(dias úteis das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00)
SABSEG - CORRETOR DE SEGUROS S.A. Av. Almirante Gago Coutinho, 164 - 1700-033 Lisboa | tel. +351
217 513 300 | fax. +351 217 513 350 www.sabseg.com | Capital Social 255.000,00 Euros | Nif 500 906
181 | Mediador de seguros inscrito em 21/11/79, no registo do ASF - Autoridade de Supervisão de
Seguros e Fundos de Pensões com a categoria de Corretor de Seguros, sob o nº 607122741/3, com
autorização para os ramos Vida e Não Vida, verificável em www.asf.com.pt | Membro APROSE com o nº
0168 verificável em www.aprose.pt. As coberturas estão sujeitas a condições precisas não constantes
deste documento. Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente
exigida. A proposta de subscrição do seguro e as respetivas condições de adesão poderão ser obtidas
junto da SABSEG. A SABSEG não assume a cobertura de riscos. Sem prejuízo da possibilidade de
recurso aos tribunais judiciais ou aos organismos de resolução extrajudicial de litígios, já existentes
(Centro de Informação, Mediação e Provedoria de Seguros - CIMPAS) ou que para o feito venham a ser
criados, as reclamações dos tomadores de seguros e outras partes interessadas devem ser apresentadas
junto da ASF, diretamente ou através do Livro de Reclamações disponível nos nossos estabelecimentos.

*MAIS DE 75 ANOS:
Modalidade A - 4,88€ / Modalidade B - 43,25€
**MODALIDADE B (por pessoa segura)
2 filhos - 19,11€ / 3 ou mais filhos - 16,73€
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