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No passado dia 17 de Março o Presidente da Assembleia Geral cessante, Prof. Doutor
Francisco Carreiro da Costa, deu posse aos elementos dos novos corpos gerentes da
SPEF, a saber:
Assembleia Geral
Presidente – José Alves Diniz (FMH-UTL);
Secretário – Jorge Mira (Esc. Sec. José Gomes Ferreira, Lisboa);
Secretário – Rui Neves (UA, Aveiro).
Direcção
Presidente – Marcos Onofre (FMH- UTL);
Vice-Presidente – José Brás (Univ. Lusófona. Lisboa);
Vice-Presidente – Zélia Matos (FADE-UP);
Secretário – Manuel João Silva (FCDEF-UC);
Tesoureiro – Luís Fernandes (EB 2,3 António Sérgio, Cacém);
Vogal – Helena Moreira (UTAD);
Vogal – Joana Jacinto (CM Seixal, Div. Desp. E Equipam.);
Vogal (suplente) – Ana Raquel Moreira (Agrup. D. Domingos Jardo, Sintra);
Vogal (suplente) – Maria João Martins (FMH-UTL).
Conselho Fiscal
Presidente – Paulo Pereira (ESE Porto);
Secretário – Lidia Carvalho (Esc. Sec. José Gomes Ferreira, Lisboa);
Secretário – Maria Lourdes Machado (Esc. Sec. Linda-a-Velha, Lisboa)
Recordando, as principais orientações propostas pela Direcção eleita, foram os
seguintes objectivos:
a) Aumentar o nº e natureza dos seus associados, promovendo iniciativas
que viabilizem o recrutamento de profissionais mais jovens e
aprofundando a inserção nacional dos sócios SPEF (sobretudo regiões
Norte e Centro);
b) Consolidar a estrutura interna, formalizando os colégios de
especialidade (Exercício e Saúde, Treino Desportivo e Educação), a partir
da constituição de comissões instaladoras para a constituição de
regulamentos e de um programa afim, com iniciativas próprias,
preparatórias do 8º Congresso Nacional de educação Física; e procedendo
à alteração dos estatutos e regulamento da SPEF, tornando-os mais
funcionais sob vários aspectos;
c) Promover uma intervenção proactiva conseguindo uma visibilidade
mediática da Sociedade, a partir da divulgação da agenda da SPEF; e
intervindo activamente junto dos orgãos da tutela criando as melhores
condições para o cumprimento das orientações enunciadas nas moções
aprovadas em Congressos Nacionais;

d) Promover a divulgação da actividade científica e profissional,
estudando as condições para a indexação do Boletim SPEF, generalizando
a newsletter com periodicidade mensal, criando fóruns de discussão a
partir do sítio da SPEF e apoiando a edição de materiais bibliográficos e
outros de apoio ao desenvolvimento da actividade profissional;
e) Aprofundar as parcerias nacionais e internacionais, aprofundando a
integração da agenda da SPEF com a do CNAPEF; propor um fórum que
integre as instituições representantes das áreas de intervenção profissional
do exercício e saúde e do treino desportivo, para analisar assuntos afins;
consolidando o relacionamento com as instituições do Ensino Superior
público e privado; estimulando as relações com as estruturas
representativas das profissões ligadas à EF e Desporto em Espanha (AECD
– Asociación Española de Ciências de lo Deporte), no Brasil (CONFEF);
reforcando a participação institucional da SPEF no quadro da EUPEA
(European Physical Education);
f) Reconhecer o mérito da actividade científica e das boas práticas
profissionais, promovendo a sua divulgação e, nomeadamente, a criação
de um prémio nacional anual conjunto com as instituições de ensino
superior para distinguir os melhores alunos dos cursos de EF Desporto.
A SPEF integra a Comissão de Acompanhamento das Actividades de
Enriquecimento Curricular (AEC) – Actividades Físicas e Desportivas (AFD) no
1º Ciclo do Ensino Básico. Neste âmbito, tem sublinhado, junto da tutela, a posição
de que estas actividades não devem constituir, em caso algum, um processo de
substituição da actividade curricular obrigatória de Expressão e Educação FisicoMotora, bem como a exigência de que os responsáveis pela sua condução possuam
Grau de Licenciatura em Educação Física e Desporto e actuem articuladamente com
os professores titulares de turma. Conjuntamente com o CNAPEF, Têm sido
produzidos pareceres negativos sobre o programa proposto para estas actividades,
assim como os pareceres que as equipas de colegas peritos têm vindo a realizar no
terreno. Oportunamente os respectivos textos serão disponibilizados no sítio da SPEF.
A SPEF também tem vindo a acompanhar a tentativa para retirar a nota da
disciplina de Educação Física da fórmula de acesso ao Ensino Superior. A este
propósito, o Ministério da Educação, através da Sra. Ministra, assegurou não ser sua
intenção proceder à alteração da actual fórmula de acesso ao Ensino Superior.
Para além de enaltecerem a importância e paridade da EF face às restantes
disciplinas, algumas Federações de Associações de Pais tomaram a posição de que a
alteração à actual fórmula não deveria proceder-se a partir da retirada da classificação
obtida na EF, mas da retirada da pior das classificações obtidas entre as disciplinas do
tronco comum do Ensino Secundário.
A este propósito anexamos também um comunicado (datado de 16 Março do
corrente ano), emitido pela Associação de Antigos Alunos da FADE – UP
denominado “Em Defesa da Educação Física e Desporto”.
Está em curso a avaliação da reforma do ensino secundário. A pedido do
Grupo de Acompanhamento e Avaliação da Implementação da Reforma do
Secundário (GAAIRES), a SPEF e o CNAPEF emitiram um parecer conjunto, onde se

aprecia positivamente o Programa de Educação Física para este grau de ensino. Este
documento será também disponibilizado no sítio da SPEF.
Questionário da European Physical Education Association EUPEA a todos os
professores de Educação Física da Europa.
Como já demos conhecimento anteriormente, a SPEF, conjuntamente com outras
associações europeias de Educação Física, associou-se ao Projecto sobre “O Perfil do
aluno bem educado em Educação Física”. Este estudo visa identificar o tipo de efeitos
da Educação Física nos alunos que os profissionais de cada país preconizam. Os seus
resultados serão determinantes para permitir que se encontrem referenciais de
consenso entre os diferentes países acerca das finalidades do ensino da Educação
Física e, consequentemente, o reforço da identidade europeia neste domínio.
O Preenchimento do questionário é simples e realizado na língua do país de origem,
pelo que solicitamos o seu melhor contributo para este projecto, uma vez que ele só
faz sentido contando com a sua opinião.
O acesso ao questionário on-line pode ser realizado a partir do seguinte endereço:
http://www.fmh.utl.pt/eupea/.
Está em fase final de produção o Boletim SPEF nº32 que será remetido via
CTT, para todos os nossos associados com as suas quotas em dia. A este propósito
caberá lembrar que já está em curso o pagamento da quota anual relativa a 2007, no
valor de 19,95€.
A direcção da SPEF conferiu o patrocínio científico ao Congresso “Practice
2007: Prevenção e Reabilitação Activa com o Exercício”, que terá lugar, nos
próximos dias 4 e 5 de Maio, na Universidade Lusófona de Humanidades e
Tecnologias. Este evento tem por principal objectivo contribuir para a análise dos
efeitos terapêuticos do exercício em diferentes domínios da saúde publica,
privilegiando as temáticas da obesidade e da saúde cardiovascular. Para mais
informações consultar os sites: http://www.clinicadasconchas.pt/congresso.html e
www.ulusofona.pt
A Associação Desportiva Escolar de Sintra (ADE Sintra) remeteu-nos a sua
newsletter, onde faz referência a um interessante conjunto de acções realizadas com
professores e alunos, aliás apanágio de uma organização que nos tem habituado a uma
especial dinâmica no âmbito do Desporto Escolar. Para mais informações a
organização pode ser contactada pelo seguinte endereço electónico:
adesintra@adesintra.pt.
A Escola Superior de Desporto de Rio Maior do Instituto Politécnico de
Santarém vai organizar, com o patrocínio da SPEF, o 9º Fórum da ENSSEE
(European Network of Sport Science, Education & Employment), a que se associa
a Conferência Anual da AEHESIS (Alignig a European Higher Education
Stucture in Sport Science), nos próximos dias 20, 21, 22 e 23 de Setembro em Rio
Maior. Sobre este assunto, pode ser consultado o sítio da ENSSEE
(http://www.esdrm.pt/enssee/pt/enssee_pt.htm) e a página da SPEF.

O colega e associado Mário Guimarães fez-nos chegar uma notícia alusiva ao
interesse que a Escola Portuguesa de Dili (Timor), teria no recrutamento de
professores de Educação Física do quadro de uma escola (PQND) ou de uma zona
pedagógica (PQZP). As candidaturas devem ser enviadas para:
Embaixada de Portugal em Dili
Edifício ACAIT
Ao c/ Prof. João Roseiro
Escola Portuguesa de Dili
Dili – Timor
Com os nossos melhores cumprimentos,
A Direcção

