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A ESCOLA EM NOTÍCIAS

Neste Natal - Recordação do
Prof. Hernâni Gonçalves, através do Livro
“Porto, Desporto e Bitaites”

Férias De Natal
De acordo com o previsto no Plano Anual de
Atividades, informamos todos os Pais e
Encarregados de Educação dos Nossos Alunos, da
Escola de Futebol, do ABC do Futebol e de Futebol
dos Pais, que as Férias de Natal iniciar-se-ão no dia
23 (inclusive) de Dezembro, reiniciando-se as
atividades do 2º Período no dia 2 de Janeiro de
2016.

Como forma de homenagear o Professor Hernâni
Gonçalves, a Escola de Futebol editou no ano de 2015, o
livro “Porto, Desporto e Bitaites” da autoria do
Professor Carlos Januário.
O livro retrata a vida e a obra do Professor Hernâni
Gonçalves, essencialmente tudo aquilo que ele fez em
prole da educação do Futebol e do Desporto, sendo esta
uma oportunidade única de poder ficar com uma
recordação do fundador da Nossa Escola.
Neste Natal ofereça um livro, podendo adquiri-lo na
Secretaria da Escola de Futebol Hernâni Gonçalves
(custo: 10,00€).

Mantem-te Informado, Consulta-nos:
www.escfuthernani.com
www.facebook.com/escfuthernani

Convívio Desportivo de Natal - Pais Vs Filhos
Dia 19 de Dezembro (Sábado)- 9-12h – Porto
Atendendo que a Escola deverá ser vivenciada não
só pelos alunos mas também pelos pais, professores
e demais intervenientes, vamos realizar no próximo
dia 19 de Dezembro (Sábado), no horário do treino
dos alunos, um convívio desportivo de Futebol interfamiliar, onde cada pai (mãe ou outro familiar) se irá
juntar com o seu filho e irá fazer um pequeno jogo
contra outro pai ou filho (jogos de 4x4 a 6x6; estes
jogos realizar-se-ão no mesmo campo onde os filhos
realizam as suas aulas). Para este convívio
gostaríamos de poder contar com a Vossa presença.
Contamos Convosco!
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Beatriz Barbosa na
Seleção Distrital do Porto

Foi com muito agrado que recebemos a notícia da
convocatória da nossa jogadora Beatriz Barbosa
(Barbosinha), da Nossa Equipa de Competição
Feminina, para participar nos trabalhos da seleção
distrital Feminina de Sub-16 da AF Porto.
Esta é uma recompensa para a Nossa jovem jogadora,
pela paixão e grande empenho que se dedica ao
treino e ao jogo, com o contributo das suas colegas
da equipa e equipa técnica, esperando que possa vir a
ter os maiores êxitos futuros!

Infantis B, Iniciados A e Juvenis A, em
Posições de Destaque nos Campeonatos da
AF Porto
No final do mês de Novembro três das nossas equipas
de Competição, ocupam os lugares cimeiros dos
campeonatos da AF Porto, que neste momento lhes
dão acesso à fase seguinte.
Os Infantis B, lideram a sua série e têm demonstrado
uma larga supremacia relativamente aos seus
adversários diretos nesta fase da prova, o que é de
salientar, visto a maioria dos nossos jogadores estar
no presente ano a competir pela primeira vez em
provas oficiais.

Os Juvenis A e os Iniciados A, ocupam o 2º lugar nas
suas séries, lugares que lhes poderão permitir ter
acesso à fase seguinte da prova.
As Sub-19 feminino a disputar o Campeonato
Nacional e com uma equipa muito renovada, estão a
ter um notável comportamento, ocupando o 2º lugar
da prova a par do Boavista.
Os Infantis A, estão a denotar alguma dificuldade
nesta fase da prova, esperando que uma breve
vitória, traga a confiança e a melhoria das suas
prestações desportivas.
A equipa de Juvenis B, teve uma série de bons
resultados desportivos, que lhe permitiu situar-se
próximo da metade superior da tabela classificativa
da sua série.
Os Iniciados B, alcançaram recentemente a sua
primeira vitória na prova, que com certeza lhe irá
trazer um alento especial para as jornadas que se
seguem.
A equipa de Juniores A, tem feito uma prova muito
aceitável, situando-se na metade superior da sua
série.
Rui Pacheco
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Mais do Que “Pontapés na Bola”
A Realidade da Escola de Futebol
Hernâni Gonçalves
Entrevista a Rui Pacheco
Autora: Beatriz Carneiro
Neste e nos próximos números iremos publicar
excertos de uma longa entrevista realizada por
Beatriz Carneiro, no âmbito da sua Formação em
Ciências da Comunicação pela Universidade do Porto,
a qual ficamos muito gratos.

Rui Pacheco, Presidente e Coordenador TécnicoPedagógico da Escola de Futebol Hernâni Gonçalves
há 15 anos, sublinha que é necessário valorizar a
formação no futebol e que em Portugal, esta ainda é
deixada, para “segundo plano”.

Beatriz Carneiro (BC): O que é que difere
uma escola de formação de futebol de um
clube de futebol?
Rui Pacheco (RP): Os clubes de futebol são
fundamentalmente seletivos. São especialmente
dirigidos para os melhores jogadores, onde há logo à
partida e desde muito cedo, uma seleção dos
melhores. Aqueles que têm mais aptidões e mais
habilidade são selecionados e ficam no clube, aqueles
que não têm muita apetência são dispensados e são
preteridos do clube.
A nossa escola e as escolas de futebol, quando
nasceram, foi no sentido de dar resposta a situações
a que os clubes não davam: poder receber os
meninos muito pequenos que estavam a começar a
jogar futebol ( a partir dos 3 anos de idade) e ou
receber os jovens que não tinham muita apetência, e
que, eram dispensados dos clubes de Futebol.

As escolas de futebol recebem esses jovens e dão
sequência ao seu processo de ensino/aprendizagem.
Hoje não há muito espaço onde jogar futebol. Hoje já
não se joga em casa ou na rua, e os jovens para
poder jogar Futebol, têm de procurar um espaço
onde isso possa acontecer, sendo geralmente, as
escolas de futebol uma boa opção para as suas
aspirações.
Além disso, nas Escolas de Futebol, o resultado
desportivo não tem a mesma importância que lhe é
dado num clube de Futebol.
Com certeza que na Escola de Futebol, nós gostamos
que os jovens tenham êxito na competição, mas se
não tiverem, percebemos que temos de procurar
melhorar o seu processo de ensino / aprendizagem,
acompanhada de uma boa formação humana em
termos das suas atitudes, dos seus valores e da sua
capacidade de relacionamento. Também procuramos
que no decurso dos jogos, os nossos jovens (não só os
mais aptos) tenham um tempo de utilização o mais
alargado possível, ou seja, há clubes que não se
preocupam muito com aqueles que não jogam, ou
que jogam pouco, nós temos essa preocupação.
São preocupações que muitas escolas de formação
têm, não quero com isto dizer que alguns clubes não
tenham também este tipo de preocupações, mas a
maior parte não se preocupa com isto, porque o que
interessa é fundamentalmente o resultado.

BC: Ainda se olha demasiado para o
resultado em relação à qualidade do
trabalho.
RP: Nitidamente, mesmo nos escalões de formação.
As pessoas muitas vezes não se preocupam muito
em saber que tipo de treinador têm à sua frente ou
que tipo de jogadores têm à sua frente. Nós temos
vários exemplos que vemos todos os anos. Às vezes à
quarta ou quinta jornada, nos escalões de formação,
os clubes já mandaram os treinadores embora,
fundamentalmente
pelos
fracos
resultados
desportivos, no entanto, os dirigentes desportivos
não podem só olhar a esse factor.
Como treinamos no mesmo campo do Salgueiros, eu
apreciava os treinos de um treinador que lá estava,
mas à quarta ou quinta jornada, o clube mandou-o
embora pelos fracos resultados desportivos. Sabendo
da situação, contactei-o e logo a seguir veio trabalhar
para a Nossa escola. Foi um treinador muito bom,
mais tarde o Futebol Clube do Porto veio cá contratálo e ele hoje diz-me “A minha sorte foi eu ter saído
naquela altura do Salgueiros e o professor me ter
visto”.
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No Futebol, tem que haver pessoas que saibam o que
é treinar e muitos clubes não têm dirigentes que
conheçam a realidade do treino desportivo. Como
tenho alguma formação nessa área, para mim é mais
fácil avaliar se o treinador que está a trabalhar tem
capacidade ou não, se tem uma boa formação
humana, se tem um bom relacionamento com os
jogadores, e para nós isso é que é o mais importante,
e não tanto o resultado desportivo.
Há dois anos tivemos aqui um treinador que só
ganhou um ou dois jogos em vinte e quatro jogos,
permaneceu connosco e no ano transacto foi
campeão distrital Feminino de Sub-19, da AF Porto,
perante adversários como o Boavista e o Dragon
Force.
Na formação, o resultado desportivo não é o mais
importante, mas sim a qualidade da intervenção
pedagógica que se possui.

Temos aqui um clube vizinho ao lado, o Dragon
Force - Futebol Clube do Porto, que tem 600 ou
700 jovens. E nós para termos cerca de 500
jovens, não tendo uma marca tão forte, como
tem a marca Futebol Clube do Porto, temos de
nos distinguir de modo a satisfazer as pessoas
que nos procurarem, e o que nos distingue é a
qualidade de intervenção pedagógica, é a
proximidade e o bom relacionamento com os
jovens e os Encarregados de Educação, que são
aspetos, que penso que os nossos professores
/treinadores e os nossos serviços apresentam às
pessoas. (Continua no próximo número)

Álbum de Recordações

BC: A questão do recrutamento dos
treinadores é tratada com mais rigor pelas
escolas de formação do que pelos clubes?
RP: Neste momento penso que deverá haver um
cuidado especial na contratação dos recursos
humanos, porque eles são determinantes no
desenvolvimento de qualquer atividade profissional,
quer seja num jornal, no futebol ou em qualquer
área de intervenção. Se nós tivermos algum
conhecimento prévio das pessoas com quem vamos
trabalhar, isso assegura-nos alguma segurança em
relação à forma como elas irão intervir. Muitos dos
treinadores que estão cá na escola de futebol, foram
treinadores estagiários, outros professores de
educação física que eu ministrei orientação
pedagógica no início da sua carreira e que achei que
tinham apetência para poderem ingressar como
técnicos da Escola. Outros tive a preocupação de os
entrevistar pessoalmente, no sentido de me
aperceber se a pessoa tinham apetência para ser
professor/treinador.
Quer nas escolas de futebol, quer nos clubes, deve
haver um cuidado enorme no recrutamento dessas
pessoas, porque são muito importantes para o
funcionamento da organização. E nós somos uma
organização que podemos dizer que tem tido algum
sucesso, e esse sucesso deve-se fundamentalmente à
qualidade dos técnicos que temos.

Dando continuidade ao tema iniciado nas edições
anteriores, relembramos agora o momento em
que dois pequenos jovens davam os “primeiros
pontapés na bola” na Nossa Escola.
São dois dos jovens que há já largos anos
frequentam a Nossa Escola e atualmente militam
nos Escalões superiores das Nossas equipas de
Competição.
Vejam se conseguem identificar dois dos nossos
atuais jogadores!

Ao Aproximar-se o final de mais um ano, a
Direção da Escola, deseja a todos os
Alunos,
Professores,
Diretores,
Funcionários, Pais e Familiares dos Nossos
Alunos, dos Pólos do Porto e de Vila Nova
de Gaia,

UM BOM NATAL
e
Um FELIZ ANO de 2016
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