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MEMÓRIAS DOS CFAE 

– Projeto do Presente e do 

Futuro 

Joaquim Raminhos, Jorge Silva, 

Manuel Pina, Antónia Serra e José 

Ribeirinho 
Grupo de trabalho "Memórias CFAE" 

O registo de memórias dos CFAE – Centros 

de Formação de Associação de Escolas 

constitui um projeto que tem como objetivo 

salvaguardar o património científico, 

pedagógico e cultural que cada Centro foi 

acumulando nas atividades e dinâmicas 

desenvolvidas ao longo de cerca de 30 anos. 

Não pretendemos ficar agarrados à nostalgia 

do passado, mas também não queremos 

deixar cair no esquecimento, ou perder 

definitivamente, muitos referenciais que são 

importantes para o presente e para 

perspetivarmos o futuro da atividade e 

intervenção dos CFAE, em prol de uma 

melhor qualidade da Educação. 

Estas memórias serão um testemunho de que 

os CFAE não se têm limitado a executar os 

seus Planos de Formação, organizando e 

promovendo milhares de ações de formação 

acreditadas, mas também assumiram a 

iniciativa de organizar momentos de 

reflexão, de realizar Jornadas Pedagógicas, 

Seminários, Encontros Regionais e 

Congressos, de âmbito nacional, de 

participarem em Projetos Europeus e 

também de editarem jornais, revistas ou 

livros. 

O registo destas memórias revela uma 

imensa riqueza e diversidade de dados que 

correspondem à dinâmica própria de cada 

Centro, onde se cruzam os Projetos 

Educativos das Escolas/ Agrupamentos, os 

diagnósticos de necessidades e as práticas de 

trabalho colaborativo e parcerias locais, com 

reflexos em toda a comunidade educativa. 

Mas deste registo de memórias também não 

podemos esquecer a componente humana, 

das relações profissionais e afetivas que se 

foram estabelecendo ao longo de todos estes 

anos, não podendo deixar de referir Bártolo 

Paiva Campos, Jorge Arroteia, Cassiano 

Reimão, Machado dos Santos, Ernestina Sá, 

Rui Trindade, Álvaro Santos e tantos outros 

que fazem parte deste património, deste 

percurso da Formação Contínua,  e que têm 

contribuído para a dignificação da profissão 

docente e não docente, valorizando a 

qualidade da educação.  

Uma outra vertente destas memórias, foi a 

capacidade organizativa dos CFAE, que 
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desde a primeira hora se agruparam em 

redes e incentivaram ao trabalho 

colaborativo, sendo pioneiros na formação 

na área das TIC e na formação em contexto 

de trabalho. Na concretização deste projeto 

existe uma grande ambição, que é a 

construção de uma plataforma, onde estejam 

registados todos os CFAE, a nível nacional, 

através de um site que aglutine uma base de 

dados que reflita toda esta atividade e 

dinâmica, e terá ainda mais sucesso porque 

estará virado para o futuro, como plataforma 

de dinamização da formação contínua no 

nosso país, possibilitando a interação, 

entreajuda e potenciação dos recursos a 

nível local, regional e nacional. 

Este projeto diz respeito a todos os CFAE e 

só terá sucesso se contar com a partilha de 

ideias e a colaboração de todos os Diretores 

de CFAE que estão em funções, assim como 

de todos aqueles que, embora tenham 

terminado essas funções, continuam na 

posse de dados e informações que são 

fundamentais para completarmos este 

processo. 

Grupo de Trabalho “Memórias CFAE” 
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