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A ESCOLA EM NOTÍCIAS

Novidades Para 2015/16
Novos Relvados, Novo Site, Nova Equipa de
Juniores, Novos Professores e Alunos
Para a entrada do novo ano letivo, contamos com
algumas novidades, para um melhor funcionamento
da Escola e o bem-estar dos Nossos alunos.
Assim, graças à colaboração do CCDT-CMP, iremos
ter novos pisos nos campos de relva sintética de
Futebol-11 e de Futebol-5, que esperamos poder
começar a utilizar já a partir do dia 1 de Setembro.
No sentido de melhorar a imagem da Escola,
elaboramos um novo sitio na internet,
www.escfuthernani.com, que irá servir também para
os alunos e Encarregados de Educação se poderem
manter atualizados acerca da atividade da Escola.

INICIO DAS ATIVIDADES 2015/16
Escola de Futebol, ABC-Futebol e Futebol-Pais
Informamos os Alunos e os Encarregados de
Educação, que as atividades do ano letivo 2015/16,
terão início a partir do dia 1 de Setembro de 2015.

Futebol de Competição
Informamos os Alunos e os Encarregados de
Educação, dos alunos das equipas de Competição,
que os treinos terão início consoante os escalões nos
dia 31 de Agosto ou 1 de Setembro de 2015, no CCDPorto.

Carrinha para Transporte dos Alunos
A Carrinha da Escola Mercedes Vito, de 9 lugares,
devidamente aprovada para o transporte de
crianças, irá continuar a prestar apoio semanal aos
Pais que desejem contratar o serviço da carrinha
para o Transporte dos seus filhos no trajeto
casa/treino e vice-versa (para mais informações
consultar a Secretaria) e ao fim-de-semana prestará
apoio no transporte para os jogos, aos alunos das
equipas de Competição.

Para que os alunos possam completar todo o seu
processo de Formação na Escola (3-19 anos),
criamos pela primeira vez uma equipa de Juniores –
Sub-19. Também pela primeira vez no próximo ano
iremos ter uma equipa da Escola a disputar o
Campeonato Nacional de Juniores Feminino, na
variante de Futebol-9.
No próximo ano letivo iremos ter também cinco
novos e jovens professores que irão colaborar no
processo de ensino/aprendizagem dos novos e dos
atuais alunos da Escola.
No dia 1 de Setembro, iremos dar início às atividades
da Escola de Futebol Hernâni Gonçalves, procurando
manter um ensino de qualidade de modo a poder
continuar a merecer a confiança dos alunos que
conosco conviveram no ano transacto, assim como
todos aqueles que pela primeira vez iremos conviver
no presente ano letivo.
A todos desejamos um Bom Ano Académico e
Desportivo.
Rui Pacheco

Mantem-te Informado, Consulta-nos:
www.escfuthernani.com
www.facebook.com/escfuthernani
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Escola de Futebol Participa em Ação de
Voluntariado no Dia de Nelson Mandela e na
Maior Aula de Judo com Nuno Delgado

A Nossa Escola participou no passado dia 20 de
Julho em Matosinhos, numa ação de
voluntariado, junto da organização do “Dia
Nelson Mandela” através do Prof. Rui Pacheco e
dos alunos John Currin e André, cuja
intervenção
incidiu
principalmente
na
distribuição e recolha dos Kimonos, junto dos
participantes, alusiva à maior aula de Judo,
ministrada pelo Nosso atleta olímpico Nuno
Delgado, que teve a amabilidade de connosco
conviver e tirar uma foto junto dos Nossos
alunos.
Esta é mais uma forma da Escola colaborar
voluntariamente nos diversos eventos da
Sociedade civil e que muito nos orgulhamos.

Férias Desportivas de Verão
Com Cerca de 100 Participantes

As férias desportivas de Verão, decorreram na
primeira e segunda semanas do mês de Julho, tendo
tido uma enorme adesão ao longo dos 10 dias do
evento. Os cerca de 100 alunos participantes, sob a
Coordenação do Professor Nuno Real e com a
colaboração dos Professores Pedro Brito e João
Oliveira e a preciosa ajuda dos Nossos Alunos Mais
Velhos / Monitores, Miguel Seabra, John Currin,
Catarina Seabra e Tomás Almeida, tiveram a
possibilidade ao longo do evento, de participar em
distintas atividades, que incidiram dominantemente
na melhoria das diferentes habilidades técnicas e de
um melhor aperfeiçoamento do jogo.
A maioria dos alunos teve um bom empenhamento
ao longo das atividades, que foi também do agrado
de muitos dos Encarregados de Educação, pelo que
será uma experiência a voltar a considerar no futuro!

Escola de Futebol Representada Pelo Escalão
de Pré-Escolas na “Baixa em Forma”

Decorreu no passado mês de Junho, na praça na
Praça D. João I (Baixa do Porto) em frente ao cinema
Rivoli, um Torneio de Futebol de Rua, destinado aos
alunos do Escalão de Pré-Escolas nascidos em
2006/07. A atividade correu com grande entusiasmo
por parte dos intervenientes e permitiu divulgar a
nossa Escola junto da Cidade do Porto mostrando a
qualidade dos nossos jovens atletas.
Parabéns a todos os que dinamizaram e participaram
nesta atividade!
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Almoço Comemorativo do 15º Aniversário da
Escola e Entrega de Prémios das Equipas de
Competição com Elevada Adesão
Realizou-se no dia 4 de Julho, o almoço
comemorativo do 15º aniversário da Nossa
Escola, que contou com a participação de 114
pessoas, entre jogadores, dirigentes, professores
/ treinadores, fisioterapeutas, colaboradores,
encarregados de educação, familiares e amigos.
Foi um momento de convívio, que foi
aproveitado para o Coordenador da Escola,
Professor Rui Pacheco, para fazer um pequeno
balanço do ano que terminou e perspetivar o
futuro.

Seguiu-se um momento de Poesia, através da
declamação de um poema, elaborado pelo
Senhor Marçal (familiar do nosso aluno Rui
Pino), alusivo ao 15º aniversário da Escola, que
terminou com um grande aplauso por parte de
todos os presentes.
A apresentação do livro Biográfico, do Professor
Hernâni Gonçalves – “Porto, Desporto e
Bitaites”, foi feita através de um pequeno vídeo
alusivo ao seu percurso de vida, que mereceu a
apreciação de todos, na presença da sua esposa
Nazaré, a sua Filha Alexandra, o seu genro Vitor,
e onde se deu especial enfâse aquilo que o
Professor fez em prole da Escola.
Seguiu-se a entrega dos prémios das equipas de
competição, que foram entregues pela Nossa
Presidente da Assembleia Geral, Alexandra
Hernâni Gonçalves, cujos premiados foram:
Professor do Ano – Rui Pedro
Treinador do Ano – Pedro Brito

- Dirigente do Ano – Paulo Almeida
- Adepto do Ano – Paulo Ribeiro.
Foram atribuídos os prémios de Companheiro do
Ano aos seguintes jogadores: Infantis B – Luís
Madeira, Infantis A – Vasco Nogueira, Iniciados B –
Ricardo Morais, Iniciados A – Francisco Castro,
Juvenis B – JoãoLino, Juvenis A – Francisco Teixeira,
Sub-19 Feminino – Sofia Meireles.
Foram ainda entregues diplomas a todos os jogadores
presentes dos diferentes escalões, prémio à equipa
vencedora do Torneio Interno, ao que se seguiu uma
singela homenagem às jogadoras da equipa Sub-19
Feminino, que por terem atingido o limite de idade,
irão abandonar a Escola no presente ano, tendo sido
atribuído um prémio de Reconhecimento às
seguintes jogadoras: Sofia Oliveira, Inês Styliano,
Teresa Conceição, Bárbara Reis e Fabiana Pinto (só
mais tarde é que soubemos que a Rita Pinto e a
Raquel também nos iriam deixar), às quais desejamos
agradecer tudo aquilo que ofereceram à Escola
durante todos estes anos e desejar-lhes as maiores
felicidades nas suas vidas futuras.

A entrega de prémios concluiu-se com a atribuição de
medalhas e a entrega da Taça de Campeã distrital da
AF Porto, à equipa de Sub-19 Feminino e a
consequente participação pela primeira vez de uma
equipa da Escola num campeonato Nacional da FPF,
que mereceu um grande aplauso de todos os
presentes, às quais ficamos muito gratas por tudo o
que fizeram em prole da Nossa Escola!
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Elevado Espírito de Amizade no
Torneio Interno de Encerramento
Inter-Equipas de Competição
As comemorações alusivas ao 15º
Aniversário iniciaram-se pela manhã do dia 4
de Julho, através de um Torneio inédito
(Ideia de um Encarregado de Educação)
Inter-Equipas de Futebol de Competição na
variante de Futebol-6.

Cada equipa era constituída aleatoriamente
por um jogador de cada escalão etário, dos
Sub-12 aos Sub-17 e pelo escalão feminino,
com a curiosidade das equipas só se
conhecerem no dia do Torneio.
O Torneio foi supervisionado pelo Professor
Álvaro Alves e teve a colaboração de todos
os Treinadores da Escola.
O Torneio realizou-se em duas fases, tendo
cada equipa realizado 5 jogos durante a
manhã.
De salientar o enorme espírito de amizade
reinante
entre
todos
os
alunos
intervenientes,
cujo
evento
serviu
fundamentalmente para reforçar o forte
espírito de União existente entre todos em
torno da Escola.
No final realizou-se um desfile com a
participação de todos os jogadores, ao que
se seguiu no centro do terreno, e em
uníssono, um grande grito de união “
Hernâni, Hernâni, Hernâni”.

A ESCOLA EM NOTÍCIAS
Convívio Desportivo de Final do Ano
Professores / Diretores / Funcionários
Também os Nossos Professores / Treinadores /
Diretores / Fisioterapeutas e Funcionários, se
quiseram associar às comemorações do
aniversário da Escola, através de um animado
jogo de Futebol-9, em que o equilíbrio foi a nota
dominante do encontro e onde se notou a
veterania de alguns e a juventude da maioria dos
intervenientes,
com
alguns
a
pedir
antecipadamente pelo final do encontro, devido
ao cansaço e ao forte calor que se fazia sentir na
altura.

Foi mais um encontro de salutar convívio
desportivo entre o Staff da Escola, a que se
seguiu um reconfortante duche e o almoço de
Encerramento da Escola, muito aguardado por
todos.
Os Nossos agradecimentos pela cobertura
fotográfica do evento do Encarregado de
Educação, Sr. Rui Carvalho.
Equipa Vencedora Torneio Interno 2015
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Serviço de Transporte Escolar disponível para todos os
alunos que frequentem:
- Escola Secundária Filipa de Vilhena;
- Agrupamento de Escolas:

Este ano letivo traz muitas
novidades…

- Aurélia de Sousa
- Carolina Michaelis
- Eugénio de Andrade
- Rodrigues de Freitas
- Infante D. Henrique

Um novo ano letivo aproxima-se e é tempo
de pensar outras etapas e estratégias tendo
em vista atingir novas metas!
O Espaço Aprender a Ser – Centro de
Estudo Acompanhado -

a funcionar nas

mesmas instalações da Escola de Futebol
Hernâni Gonçalves, tem para o ano letivo
2015/2016 muitas novidades, entre elas
o Transporte

Escolar que

utilizará

uma

viatura nova devidamente licenciada para o
efeito

e

conduzida

por

pessoas

com

habilitação própria.

EXPLICAÇÕES
OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES

DESTINATÁRIOS

REFEITÓRIO ESCOLAR

 Crianças e jovens do 1.º ao 12.º

TRANSPORTE ESCOLAR
ACOMPANHAMENTO MÉDICO E DE

anos de escolaridade;

ENFERMAGEM
 Filhos de sócios trabalhadores da

INTERVENÇÃO

CMP, sócios não trabalhadores da
CMP

e

não

sócios

do

CCD.

PSICOPEDAGÓGICA
HORÁRIO: segunda a sexta-feira, das 8h30 às

ESTUDO

ACOMPANHADO COM

PROFESSOR

19h30

ESPECIALIZADO

www.portoccd.org | www.faceboo
k.com/EspacoAprenderASer

Centro Cultural e Desportivo dos
Trabalhadores da Câmara Municipal do
Porto
Rua Alves Redol, 292 - 4050-042 Porto
228 329 478 | 961 332 754
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