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A ESCOLA EM NOTÍCIAS

Escola de Futebol com Grande Procura no
Início do Ano Letivo com cerca de 220 Alunos

Torneios da APEF em Outubro
Formação das Equipas

A Nossa Escola tem tido uma grande procura por
parte dos Alunos e dos Encarregados de Educação
neste início de ano letivo, tendo atingido cerca de
220 alunos.

Os convívios desportivos mensais em que iremos
participar organizados pelas diferentes Escolas,
associadas à Associação Portuguesa de Escolas de
Futebol (APEF), iniciar-se-ão no mês de Outubro,
prevendo-se que o primeiro Convívio Desportivo tenha
lugar no último fim de semana de Outubro do corrente
ano (posteriormente daremos informações detalhadas).
O escalonamento dos Alunos pelas equipas da Escola,
far-se-á fundamentalmente com base na constituição
das turmas, salvo algumas exceções, em que são
constituídas tendo por base o seu nível de desempenho.

Tal facto, originou que a maioria das turmas tenham
ficado completas (tendo algumas delas terem
ultrapassado o seu limite), levando a que a Escola
tivesse de abrir uma nova turma às quartas e sextasfeiras, para dar resposta às pretensões dos alunos.
Abrimos ainda uma nova Turma ao Sábado de
manhã para os alunos de treze anos.
Noutras situações, tivemos de abrir uma lista de
espera, para no caso de haver alguma desistência
podermos integrar novos alunos.

Nesta fase inicial do ano letivo, estamos a fazer
ainda pequenos ajustamentos na formação das
turmas e nas equipas, esperando que a curto prazo
tudo se encontre dentro da normalidade.
De referir alguma incapacidade de resposta por
parte da empresa que nos fornece equipamentos,
levando a que alguns alunos estejam já há algum
tempo à espera dos mesmos, pelo que tudo iremos
fazer para que haja uma maior celeridade na sua
entrega.
A procura que a Escola tem tido no início deste ano
letivo, deve-se fundamentalmente à qualidade das
instalações, dos serviços e da intervenção
pedagógica dos professores, que esperamos poder
continuar vir a manter ao longo do ano letivo.
Rui Pacheco

A Escola irá empenhar-se para ter toda a informação
disponível sobre a constituição das equipas a partir do
dia 19 de Outubro, pois houve alunos que se
matricularam na Escola só no decurso do mês de
Outubro. Essa Informação, poderá ser consultada no
“placar” da Escola (junto ao Bar), na Secretaria, junto
dos Professores ou no site da escola
www.escfuthernani.com, em equipas – lista de equipas,
que serão atualizadas brevemente no link
http://escfuthernani.com/equipas-esc-fut/lista-deequipas/
Os alunos do ABC-futebol (3,4 e 5 anos) ainda não
participam nestes eventos mensais, tendo sempre aulas
aos Sábados de manhã.
Acedendo a um convite seletivo (máximo 12 alunos)
que nos foi feito pela APEF, iremos participar com a
equipa de Pré-Escolas-1 em Encontros Bimensais no 2º
e 4º Sábados de cada mês, sobre a responsabilidade do
Prof. Gabriel Faleiro.
Devido ao elevado número de alunos que frequentam a
Escola, aconselha-se os Pais e ou Encarregados de
Educação dos alunos a consultarem as referidas listas e
em caso de alguma dúvida, consultar a Secretaria ou o
Coordenador da Escola.
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Escola Abre Polo em Vila Nova de Gaia em
Parceria Com Colégio De Gaia
A Escola de Futebol Hernâni Gonçalves, iniciou as
suas atividades a partir do dia 1 de Outubro no seu
novo Polo em Vila Nova de Gaia, graças à parceria
estabelecida com o Colégio de Gaia.

No final as atletas e o Professor João Oliveira,
receberam uns “souvenirs” gastronómicos da
Holanda, tendo sido entregue ao coordenador da
equipa Holandesa, pelo professor Rui Soares, um
galhardete da nossa escola para recordação deste
dia. O coordenador da equipa Holandesa, Jorge
Raposo, agradeceu a nossa calorosa receção e
prontificou-se a receber-nos na Holanda na sede da
EPO para um futuro convívio. Até um dia!
Professor Rui Soares

A Nossa Escola irá ministrar aulas de Futebol, das
atividades extra curriculares do Colégio de Gaia,
dirigidos aos alunos do Pré-escolar e do 1º ciclo,
contando a iniciativa, já com a participação de cerca
de 25 alunos, cujas aulas estão a ser dirigidas pelos
Nossos professores Ana Domingos e Pedro Carneiro,
que está a supervisionar toda a atividade.
Esperamos que esta seja mais uma parceria de
sucesso e que brevemente possamos encontrar os
alunos do Polo do Colégio de Gaia em animados
convívios desportivos com os Nossos alunos do Polo
do Porto.

Futebol Para os Pais
Programa Saúde, Condição Física e Lazer

Escola de Futebol Recebe Equipa Feminina
Holandesa da European Patente Office
Informamos todos os Pais e ou Encarregados de
Educação / Amigos, que possuímos um programa de
Futebol para Pais, que se realiza, todos os sábados,
de manhã nos nossos campos de Futebol de 5, com a
supervisão do Professor Nuno Real.

Após recebermos um convite por uma familiar do
professor Rui Soares para realizarmos um jogo
treino com a equipa feminina da European Patente
Office, sediada em Haia na Holanda, realizamos no
dia 6 de Setembro pelas 11h00 um pequeno
torneio na vertente “bota fora” no campo de futebol
de 5 da nossa escola.
Durante o convívio reinou o respeito e a cordialidade
em que a língua não foi um entrave para os laços de
amizade criados. O dia estava bastante quente e o
facto de estar sempre uma equipa de fora por 4
minutos, ajudou as atletas a manterem –se mais
frescas e hidratadas.

Este poderá ser um momento ideal para melhorar a
sua condição socio-desportiva, realizando uma
atividade física, enquanto espera pelo término das
aulas do Seu filho.
Local e Horário de Funcionamento:
As aulas funcionam num dos campos de Futebol-5
de relva sintética ao ar livre, aos Sábados de manhã,
entre as 10h00 e as 11h00 e tem a duração de 60
minutos.
Mais informações na Secretaria da Escola ou em
http://escfuthernani.com/atividades/futebol-pais/
Participa!
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Equipa de Escolas-1 Vence Torneio em
Oliveira do Douro

Generalidade das Equipas de Competição
com Boa Prestação no Torneio Firmo – FC Foz

A equipa de Escolas-1, venceu no Sábado dia 26 de
Setembro, o torneio quadrangular, organizado pela
Equipa Portus 1987, onde para além da equipa
anfitriã e da Nossa Equipa, participaram o FC Gaia e a
EF Bola no Pé.
No primeiro jogo da manhã a nossa equipa venceu a
EF Bola no Pé por 5-1 e na final venceu o Portuz 1987,
após a marcação de pontapés da marca de grande
penalidade.
De realçar a boa qualidade de jogo manifestada pela
nossa equipa no jogo da final, com momentos de boa
circulação de bola e de boa segurança defensiva,
esperando uma boa prestação da equipa ao longo da
época desportiva que agora se inicia.
No decurso do mês de Setembro, as Nossas equipas
de Competição de Infantis B, Iniciados B, Iniciados A e
Juniores A, tiveram a oportunidade de participar no
Torneio Firmo, organizado pelo FC Foz, tendo na
generalidade tido uma boa prestação desportiva.

Um agradecimento especial à equipa organizadora
pela simpatia com que nos recebeu, nas pessoas do
seu presidente e do João Nuno Coelho e aos Pais, que
se deslocaram em bom número no apoio da Nossa
Equipa.
Dia 10 de Outubro, foi a vez de uma equipa de sub13, da nossa escola se deslocar a Oliveira do Douro,
que teve também uma razoável prestação desportiva.

Treino de Guarda – Redes
Os Guarda Redes da Escola de Futebol poderão
ter treino específico para a sua posição, às 3ªs e
5ªs, das 17h30-18h30 e aos Sábados de manhã,
Guarda-Redes do FC Porto, José Alves.

Independentemente das classificações obtidas (
Infantis B – 4º; Iniciados B – 11º, Iniciados A – 3º e
Juniores 4º), se terem situado na metade superior da
tabela classificativa, entre as 12 equipas
participantes, o Torneio serviu fundamentalmente
para os Treinadores terem um melhor conhecimento
dos jogadores e do nível da sua equipa e foi
aproveitado para uma maior fortalecimento do
espírito de equipa.
Refira-se a propósito o que nos salientou um dos
Treinadores das Nossas equipas “Foi um torneio em
que a equipa aproveitou todos os momentos
competitivos para crescer e evoluir tanto em termos
táticos como em termos de grupo, pois o que é
realmente importante para a equipa, é estar
preparada para apresentar um jogo de qualidade na
primeira jornada do campeonato distrital da
Associação de Futebol de Porto”
O Nosso agradecimento ao FC Foz, pelo honroso
convite que nos dirigiu, ao apoio prestado pelos pais,
familiares e amigos, esperando voltar a encontrar-nos
em edições futuras.

Rui Pacheco
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"O Meu Filho Joga Futebol desde os Cinco
Anos, mas Nunca lhe dou Conselhos”
Francesco Totti – Jogador de Futebol da AS
Roma – Itália

A ESCOLA EM NOTÍCIAS
O meu papel como pai, não é andar a formar
um futebolista, mas ajudar a formar o
caráter do meu filho.".
Um bom conselho para muitos pais, que
colocam os filhos muito novos a jogar
futebol e projetam neles os seus próprios
sonhos.
in
https://www.facebook.com/futebol.showde
bola.pt?fref=photo

Álbum de Recordações
Não dou conselhos. Faço como o meu pai
fazia, fico calado...
Se as coisas correm bem no campo, não digo
nada, se não correm, respeito o seu espaço e
espero que ele perceba as coisas por si
próprio.
Ele tem algum jeito, tem algum jeito...
Não posso ver todos os jogos, porque ele
também joga aos sábados e domingos.
Às vezes, consigo ir, e sempre que posso vou
assistir aos treinos.
Quando vou, tento que ele não me veja,
porque ele fica ali distraído olhando para
mim e eu para ele.
Mas é difícil, porque começo a ser rodeado
por pessoas e ele apercebe-se que estou ali.
O importante é que ele se divirta sem
pressão.
Como para qualquer pai, é muito belo vê-lo
jogar, mas é-me indiferente se ele vai ser
jogador de futebol.
Já houve um Totti jogador de futebol...
É-me indiferente...Quero é que ele se sinta
livre para ser o que ele quer ser.

A Nossa Escola tem vindo a cimentar a sua
implementação como uma Escola de
referência ao nível do Ensino do Futebol,
tendo já 15 anos de existência, o que nos
permite ter algum historial, acerca de
alunos, professores, diretores, no caso,
vejam se identificam o aluno agora
Treinador!

Equipas de Competição Iniciam
Campeonatos em Outubro
As Nossas equipas de Competição iniciam os
seus campeonatos no mês de Outubro,
desejando a todos os jogadores, treinadores,
dirigentes, fisioterapeutas e Encarregados de
Educação uma Boa época desportiva!
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