
Neste ano em que o AERDL assumiu a sede do Centro de Formação 

Desportiva de Atletismo foram diversas as atividades desenvolvidas 

ao longo do ano letivo. Para além da sua atividade regular realizou 

diversas sessões pontuais com turmas do RDL e com o 5º E e 6º F. 

Durante o E@D 

realizamos três 

webinars dentro do Agrupamento: 

o primeiro foi com o jovem atleta 

Gerson Baldé que esteve à 

conversa com alunos do 5º e 6º 

ano;depois, em parceria com o 

CFD Sintra e com a Associação 

Jorge Pina, fizemos uma aula de 

atividade motora com uma turma do 1º ano da Escola do 1º ciclo do Bairro de S. Miguel 

e, finalmente,levamos a cabo um ação conjunta com escolas da Nazaré e da Alapraia 

onde estivemos com alunos do 5º ao 12º 

ano proporcionando a oportunidade de 

conhecerem a história de resiliência e 

alegria de viver do atleta Paraolímpico 

Jorge Pina, personalidade única que nos 

enche de esperança. Os webinars 

sucederam-se por diversas escolas do país 

abarcando os diferentes níveis de ensino. 

Com o fim do ano a chegar foi lançado o desafio a alunos do 5º ano a participarem em 

sessões de treino no Parque de Jogos 1º de maio, INATEL. Foi com entusiamo e 

empenho que decorreram as atividades e, os 

recém-chegadosprivaram com alunos que 

iniciaram a sua participação no atletismo com 

essa mesma idade e, agora, já estão no 8º, 9º e 

12º ano. Foi com imensa alegria que tivemos a 

presença da Catarina, presença assídua desde a 

criação do CFD. Em género de despedida não 

poderemos deixar de registar todo o empenho, 

dedicação e carinho com que sempre esteve 

disponível 

neste projeto, 

dando o 

melhor de si 

como atleta, 

ajudando os 

mais novos e prestando apoio a toda a logística. 

Estamos muito gratos pela sua dedicação. Ficamos a torcer por ela.  


