Associação Juvenil Escola
de Futebol Hernâni Gonçalves
Número 74
59 – Janeiro
Maio dede
2014
2016

A ESCOLA EM NOTÍCIAS
Famílias Com Grande Adesão no Convívio de
Futebol - Pais e Filhos com a Intervenção de
cerca de 250 Participantes
Realizou-se no dia 19 de Dezembro (Sábado), durante
toda a manhã, um animado convívio familiar, através de
vários jogos de Futebol realizados entre os Pais e ou
familiares e os filhos, alunos da Escola de Futebol.
A adesão foi enorme, pois estiveram presentes mais de
250 intervenientes, sendo esta uma forma de
aproximar os pais e familiares da Nossa Escola e fazer
com que a Escola seja vivenciada por Todos.
No segundo período pela altura da Páscoa, contamos
voltar a repetir a experiência!

Escola Organiza 9º Torneio Internacional
de Futebol Juvenil - Hernanicup-2016
Dias 8 e 9 de Fevereiro de 2016
Tendo em conta o excelente êxito alcançado com o
8º Torneio Internacional Juvenil em Futebol 7,
vamos organizar, nos dias 8 e 9 de Fevereiro (2ª e 3ª
Feira das Férias de Carnaval) de 2016, entre as 9h00
e as 18h00, nas instalações da Nossa Escola – CCDTCM-Porto, o 9º Torneio de Futebol Juvenil,
organizado pela Nossa escola, denominado
"HERNÂNI CUP 2016", dirigido a atletas dos Escalões
de Benjamins, Infantis e Sub-19 Feminino, destinado
a jogadores predominantemente federados, e que
revelem melhor apetência para a modalidade.
Neste momento já possuímos 18 das 24 equipas
inscritas , entre as quais duas equipas estrangeiras
de Espanha e outra de Cabo Verde e várias equipas
portuguesas, entre as quais o FC Porto, o Dragon
Force, o Boavista e o Foz.
Daremos mais notícias do evento no próximo mês.

No Sábado dia 26 de Dezembro, foi a vez da Nossa
Comunidade das equipas de Competição, se poder
divertir e gastar um pouco das calorias consumidas em
excesso
nos
dias
anteriores.
Logo pelas 9h00, começaram os jogos dos Juniores e as
Sub-19 Feminino, às 10h00 foi a vez dos Juvenis A e B se
defrontarem e às 11h00 os Iniciados A e B.
Ás 12h00 os Infantis A e B, e às 13h00 foi a vez dos
treinadores e colaboradores conviverem em jogos com
uma grande animação ao longo de toda a manhã.

Dirigentes e Técnicos
Comemoram o Natal
Como vem sendo hábito ao longo dos anos, os
dirigentes, técnicos e colaboradores da Escola de
Futebol Hernâni Gonçalves, reuniram-se no passado dia
18 de Dezembro, num restaurante da cidade do Porto, a
fim de comemorar a quadra festiva do Natal.
O jantar contou com a presença da família do Professor
Hernâni Gonçalves e dos cerca de 34 colaboradores da
Escola, que para além do jantar, serviu para que os
intervenientes pudessem aproveitar o momento para
confraternizar e conviver num ambiente agradável,
tendo no final todos os presentes recebido como
prenda, o livro “Hernâni Gonçalves, Porto, Desporto e
Bitaites”.
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Movidas por Uma Paixão!
Reportagem da Viagem a Badajoz – Espanha
Existem coisas inexplicáveis na vida. O amor pelo
Futebol é uma delas. Alguém se acreditaria que um
grupo de 7 raparigas teriam o poder de convencer 2
“misters” a conduzir durante 8 horas, a uma terçafeira para “simplesmente” assistir a um jogo de
Futebol? Pois bem, foi o que aconteceu na nossa
Escola de Futebol Hernâni Gonçalves (EFHG).
Recuemos então ao princípio da história.

Como é sabido a EFHG tem tido o privilégio de ter a
atleta da seleção nacional Jéssica Silva, a treinar com
os nossos juniores sub-19 masculinos. Sendo o
mundo uma aldeia, e a nossa escola um lugar ainda
mais familiar, as nossas atletas acabaram por
“esbarrar” no mesmo balneário com um dos seus
ídolos. Este é um dos (muitos) encantos do Futebol
feminino: alguém consegue imaginar um dos
craques da seleção nacional A masculina a treinar
entre nós? Pois bem, o ainda amadorismo do
Futebol feminino em Portugal, permitiu este
cruzamento!
Palavra puxa palavra, selfie puxa selfie, e as nossas
atletas ficaram em estado de êxtase: para além de
terem conhecido um dos seus ídolos, ela provava ser
ainda mais craque fora do campo, do que dentro
dele (tarefa que não se adivinhava nada fácil para a
“nossa Jé”).
Passemos então para a parte da persuasão das
nossas meninas: uns chamam-lhe insistência, outros
pura e simplesmente paixão. A verdade é que as
nossas meninas não desistiram enquanto não
ouviram o “sim” a sair da boca dos “misters”.
Fizeram-se cartazes, preparam-se merendas,
levaram-se tambores e também a carrinha da nossa
escola. A partida deu-se por volta das 13h30 do CCD,
e o entusiasmo geral não era medível em nenhuma
escala científica.

Graças à amabilidade da treinadora Marisa Gomes
(amiga de longa data da EFHG e pertencente aos
quadros da Federação Portuguesa de Futebol) que
soube da nossa “claque” e nos ofereceu os bilhetes.
Assim, a única paragem, para além das obrigatórias nas
estações de serviço, foi em Elvas. Aí levantaram-se 9
bilhetes na pousada onde a seleção tinha pernoitado, e
seguimos para o destino final.
A chegada a Badajoz deu-se sobre um trânsito infernal!
Todos os carros olhavam admirados para a nossa
carrinha: ”quem são estes?” e o “que fazem aqui estes
portugueses?”, foram provavelmente as perguntas
mais frequentes nos pensamentos espanhóis
arriscámo-nos a adivinhar. A chegada ao estádio deu-se
apenas 30 minutos antes do pontapé de saída. Devido
às inúmeras filas que entupiam as entradas do estádio,
a entrada coincidiu precisamente com os primeiros
acordes d’ “A Portuguesa”.
O estádio contava com cerca de 7 mil espectadores,
sendo bem visível a presença de famílias e grupos de
amigos, sendo importante salientar que a entrada
custava 5€! O jogo infelizmente não correu de feição à
nossa seleção (o resultado ficou 2-0 para Espanha),
ficando bem patente o poderio e inteligência em jogo
da formação espanhola. Um investimento sério no
desporto dá efetivamente os seus frutos, estando agora
os nossos vizinhos a colher os seus.

No final do jogo as nossas meninas ainda conseguiram
dar um beijinho de ânimo à nossa craque, respondendo
esta posteriormente com uma sincera mensagem de
agradecimento nas redes sociais.
A viagem de volta foi bem mais calma, com as nossas
atletas a descansarem o corpo e a mente, pois o dia
seguinte era de treino, e conhecendo-as como
conhecemos, após a concretização de um objetivo, as
nossas meninas já estão com o foco no próximo…
Prof. Pedro Brito – Treinador das Sub-19 - Feminino
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Equipa de Sub-15 – Convidada Para Torneio
Internacional em Nantes - França
A Nossa Escola recebeu um convite da organização
do Torneio Internacional EuroFoot-2016, para estar
presente entre os dias 13 e 16 de Maio de 2016, em
Nates – França, com a Nossa Equipa de Competição
de Sub-15.

Este convite vem na sequência de um intercâmbio
desportivo iniciado no ano transacto, com as equipas
de Vertou e Haute de Goulaine, estando previsto no
decurso do mês de Abril, recebermos na Nossa
Escola os nossos amigos Franceses.

Luana, Nova Jogadora da Escola de Futebol
Integra a Seleção Distrital Feminina
de Sub-16, da AF Porto

A Luana, é a mais recente contratação de “Inverno”,
da Nossa Escola, que irá integrar a equipa de Sub-19
Feminino.
A Luana, é ainda uma jovem jogadora, mas já com
um largo percurso desportivo, pois já jogou no
Boavista e no SC Senhora da Hora, tendo-se mudado
no mês de Dezembro para a Nossa Escola e irá
concerteza ser um contributo importante para a 2ª
volta da Nossa equipa, desejando-lhe as maiores
felicidades e que goste de estar entre nós.
A atestar as suas capacidades futebolísticas, a Luana,
faz parte da Seleção Distrital de Sub-16 da AF Porto,
sendo um honra para a Nossa Escola ter neste
momento duas jogadoras naquela selecção,
juntando-se assim à Beatriz Barbosa, pelo que
passamos a ser o terceiro clube da AF Porto, com
mais representantes naquela selecção.

Sub-12 e Sub-17 Masculinos, Terminam o
Ano em 1º Lugar nos Campeonatos
da AF Porto

A generalidade das Nossas equipas de Competição
estão a ter um bom desempenho nos campeonatos
Distritais da AF Porto e no Campeonato Nacional da
FPF.
Destaque para as Nossas equipas de Sub-12 e Sub-17
Masculinos, que terminaram o ano de 2015 em 1º
lugar nas suas séries.
Os Sub-15 e as Sub-19 Feminino, encontram-se em
3º lugar nos seus campeonatos e ainda com
possibilidade de se apurarem para a fase final.
As restantes equipas estão a ter um desempenho
razoável nos seus campeonatos, destacando-se na
última jornada do ano a obtenção de seis vitórias em
sete jogos, o que esperamos que este desempenho
se possa vir a manter no decurso do próximo ano.
Resultados da última jornada do ano de 2015:

Sub-19 Feminino – Senhora da Hora 0 x Hernâni 1;
Sub-17 – Masculino – Hernâni 4 x Gervide 1;
Sub-16 – Masculino – Hernâni 2 x O. Douro 0;
Sub-15 – Masculino – Ramaldense 0 x Hernâni 8;
Sub-14 – Masculino – Senhora da Hora 0 x Hernâni 3;
Sub-13 – Masculino – Hernâni 1 x FC Porto 5;
Sub-12 – Masculino – Padroense 1 x Hernâni 16.
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Parceria entre a Escola Hernâni Gonçalves e o
Instituto Portuense de Línguas - 2015/2016

É com enorme satisfação que vimos comunicar a
parceria entre a Escola de Futebol Hernâni
Gonçalves e o Instituto Portuense de Línguas, em
que o seu educando poderá beneficiar de 15% de
desconto, em todos os serviços, do Instituto,
nomeadamente aulas de inglês para todos os
níveis.
Para esclarecer qualquer dúvida, temos todo o
prazer em convida-lo (a) a contactar ou a visitar o
Instituto.

VALE “10 Christmas Wishes”

Esta parceria foi criada a pensar no teu
futuro

Apresenta este vale e obtém vantagem imediata.
Para mais informação dirija-se à secretaria do

Ao usufruir deste vale habilite-se a um fimde-semana em Londres (VIAGEM, ESTADIA
COM PEQUENO ALMOÇO INCLUIDO)

Contamos consigo para um futuro melhor.

Instituto Portuense de Línguas.

NOME: ______________________________________
Tef. ___________________________

Instituto Portuense de Línguas

O teu futuro começa
hoje!

Instituto Portuense de Línguas

Rua Damião de Góis, 389-A, 1º 4050 – 227 Porto
Tel. 225 025 836 // Tlm. 960 466 978 //
Geral@institutoportuense.com

Rua Damião de Góis, 389-A, 1º 4050 – 227 Porto
Tel. 225 025 836 // Tlm. 960 466 978
Geral@institutoportuense.com
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O Futebol – Como Meio Pedagógico na
Formação dos Jovens Praticantes (II)
Neste número iremos dar continuidade ao excerto da
entrevista realizada pela Beatriz Carneiro (BC), ao
Coordenador da Escola, Professor Rui Pacheco (RP)

BC: O Futebol é um meio pedagógico?
RP: Entendo que o futebol é um potente meio
pedagógico, quando bem utilizado, no sentido de
promover uma boa educação dos jovens. Depende
do grau de formação de quem está à frente do
processo de ensino/treino (o professor), da sua
filosofia de vida e do seu processo de intervenção.
Em termos pedagógicos, o futebol é uma atividade
muito boa, porque os jovens vêm para ela de livre
vontade, e quando vêm de livre vontade, é porque
estão motivados e se acreditarem e tiverem empatia
com o professor/treinador, geralmente são
obedientes e cumprem as regras que este lhes pede.
Ao contrário do que por vezes acontece na Escola,
onde os alunos estão lá obrigados, e o professor
manda fazer alguma tarefa e eles muitas vezes não
querem fazer, porque não estão motivados.
Costumo dizer que a motivação é a base
fundamental da aprendizagem. Quando estamos
motivados fazemos, quando estamos motivados e as
pessoas pedem para fazermos alguma coisa, nós
acedemos. E isso é importante para que as pessoas
no desporto, mais especificamente no Futebol,
ganhem algumas regras e vivam outras situações
que depois possam ter um transfer para a sua vida,
no dia-a-dia.
O respeito pelos colegas, pelos professores, a
solidariedade, o dever de assiduidade e de
pontualidade entre outros, são ensinamentos muito

A ESCOLA EM NOTÍCIAS
importantes que o Futebol pode transmitir aos jovens.
Por exemplo, a pontualidade é fundamental. Na Escola
de Futebol, não podemos estar à espera dos alunos que
chegam tarde, para iniciarmos o treino, ou para
jogarmos e isso irá prejudicar a sua equipa. Facto que
mais tarde os jovens vão perceber, quando estiverem
no seu emprego que é importante não chegar atrasado,
pois se tal vier a acontecer, irá ser prejudicial para si
próprio e para a sua empresa.
Na sociedade atual, está-se a perder muito um grande
valor que é a solidariedade. Estamos numa sociedade
extremamente competitiva, as pessoas só olham para o
seu umbigo, são pouco solidárias, querem pouco saber
dos outros. Ao contrário do que acontece na sociedade,
o futebol, é um jogo cujo resultado depende da
interacção “entre nós”, não é só do eu, se o meu colega
falhou uma bola, eu tenho de ir ajudá-lo para não
sofrermos um golo. Eu tenho que ajudar o meu colega
para eu e todos na equipa termos êxito. Este aspeto de
solidariedade que o jogo desportivo coletivo possui e
transmite é muito importante para a construção de
alguns valores que se estão a perder na sociedade atual
e que através do Futebol tentamos incutir nos jovens.

BC: Uma formação desportiva, mas também
humana para a vida?
RP: Eu costumo falar numa formação sociodesportiva, é
desportiva mas também é social. Se calhar destes
jovens que hoje estão aqui a jogar Futebol na Nossa
Escola,
poucos poderão vir a ser jogadores
profissionais de Futebol no futuro, mas todos vão ser
cidadãos comuns. E se nós aproveitarmos estes
momentos em que eles estão aqui connosco, para os
prepararmos para serem melhores cidadãos, estamos a
ter um papel muito importante na sua formação, que
muitas vezes a sociedade despreza, porque pensam que
o futebol é só dar uns pontapés na bola.
Os pontapés na bola são o meio, a motivação, o jogo, o
prazer, mas depois há um conjunto de valores que
estão associados à modalidade (a perseverança, o autocontrole, a solidariedade…) e que vão ser um fator
importante na formação futura de melhores cidadãos.
Beatriz Carneiro
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