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A ESCOLA EM NOTÍCIAS

Dia do Pai - Comemorado na Escola de
Futebol, Com Uma Elevada Adesão dos
Encarregados de Educação

Infantis A, Vencem Torneio da Páscoa
“Manuel Ramos” e Recebem Prémio
Entregue por Vítor Baía

No passado dia 19 de Março, a Escola de
Futebol Hernâni Gonçalves, organizou um
convívio desportivo Familiar entre Pais e filhos,
que pretendeu também prestar uma pequena
homenagem aos Pais dos nossos alunos.
Foram muitos os Pais que se quiseram associar
a esta iniciativa, juntando-se aos seus filhos
para em conjunto desfrutarem de salutares
momentos de convívio e de prática desportiva.
O evento iniciou-se pelas 9h15, com a
participação dos Escalões de Infantis e Iniciados,
continuou cerca das 10h00 com uma grande
adesão dos Pais dos mais pequenos do ABCFutebol (3,4 e 5 anos) e terminou cerca das
12h00 com a participação dos Minis, PréEscolas e Escolas.
Foi bonito de ver o empenho que muitos pais
quiseram demonstrar as suas habilidades
perante os seu filhos, constatando que alguns
deles, ainda são possuidores de grandes
qualidades, tendo no final a vitória sorrido a
TODOS, pelos bons momentos passados numa
agradável manhã desportiva!
Para a posteridade fica a foto de um grupo de
Pais e Filhos do Escalão de Escolas!

A nossa equipa de Infantis A (Sub-13), venceu de
forma convincente o 4º torneio "Manuel Ramos"
organizado pelo FC Infesta, após vencer o Castelo
da Maia (5-0), Águas Santas (2-1) e FC Infesta (3-0).
No final a entrega de prémios foi feita pelo exjogador do FC Porto, Vitor Baia, tendo ainda sido
entregue o prémio de Melhor marcador ao nosso
jogador Lucas e de Melhor Guarda-redes aos
nossos jogadores José Henrique e Beto.
Os nossos parabéns a todos os intervenientes pela
forma condigna com que representaram a Escola
de Futebol Hernâni Gonçalves.

Infantis B, na 2ª Fase do Torneio de Arousa –
Espanha e Escolas 1 – Com Prestação
Condigna em Fânzeres
Também os Infantis B, tiveram envolvidos num
torneio de grande dimensão em Vila Garcia de
Arousa - Espanha.
Após terem passado a primeira fase, acabamos por
ser
eliminados
na
fase
seguinte.
De enaltecer o empenho demonstrado por todos,
sendo de enaltecer o grande apoio dos pais que de
uma forma numerosa acompanharam a Nossa
equipa a Espanha.

No mês de Junho pensamos voltar a repetir a
iniciativa!

Os Escolas 1, jogando com equipas federadas,
tiveram uma prestação condigna, acabando por
vencer o último jogo do Torneio de Fânzeres e
-1deixando uma boa imagem da Nossa Escola.
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Professor Miguel Lopes Novo Colaborador da
Escola de Futebol Hernâni Gonçalves
O Professor Miguel Lopes é o mais recente
colaborador da Escola de Futebol, sendo um
regresso “a casa”, após a sua passagem pelo FC
Porto, Penafiel (1ª Liga) e Sanjoanense.
As grande qualidades técnicas e humanas
evidenciadas pelo Professor Miguel Lopes, fazem
com que estejamos perante um grande
Profissional que com certeza iria trazer mais valias
à Nossa Instituição.

Escola de Futebol com 4 Equipas de
Competição nas Fases Finais dos
Campeonatos da AF Porto
No final da primeira fase dos Campeonatos
Distritais da Associação de Futebol do Porto,
das equipas de competição, a Escola conseguiu
o apuramento para a fase final, de quatro das
suas sete equipas.

O Professor Miguel Lopes irá assumir uma função
inovadora e pouco comum na maioria dos clubes,
no apoio ao processo de treino junto dos
treinadores e das equipas de competição, numa
função denominada “ O Treinador do Treinador”,
colaborando ainda com o Prof. Rui Pacheco na
Coordenação da Escola.
Desejamos as maiores felicidades ao Professor
Miguel Lopes, esperando que a sua acção venha a
constituir um contributo importante na melhoria
do desenvolvimento da Nossa Escola.

Equipas de Competição da Escola de Futebol
Muito Solicitada Para a Participação em
Torneios de Futebol

Na altura da Páscoa estivemos presentes com as
equipas de Escolas-1 em Fânzeres, com os Infantis
B – em Vila Garcia de Arousa em Espanha e com a
equipa de Sub-13 em S. Mamede de Infesta. No
mês de Maio a equipa de Iniciados A, irá participar
num Torneio Internacional em Nantes – França.
O mês de Junho será aquele em que irá haver uma
elevada participação de equipas em Torneios,
nomeadamente, S. João da Madeira, Vila das Aves,
Bragança, Vagos, Fiães e Braga.

Assim sendo, as equipas de Infantis B, Infantis
A, Iniciados A e Juvenis A, irão disputar a fase de
acesso ao título de campeões, sendo que os
Iniciados A e os Juvenis A, almejam a
possibilidade de virem a poder vir a subir de
divisão, pelo que desejamos felicitar, os
jogadores, técnicos, dirigentes e Pais pelo êxito
alcançado até ao momento.
Não menos importante tem sido a prestação
das nossas restantes equipas, todas elas
constituídas na sua maioria por jogadores mais
novos, no seu escalão e cuja prestação tem sido
importante para a sua evolução futura como
jogadores.
Quanto às Sub-19 Feminino, que tiveram de
criar uma equipa quase totalmente nova,
conquistaram um honroso 3º lugar no
Campeonato Nacional da FPF, tendo-se notado
uma evolução gradual na sua qualidade de jogo,
que com certeza irá ser agora melhor
demonstrada na prova complementar que irá
brevemente iniciar.
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Uma Visão Sobre a Formação de
Jovens Futebolistas
Rui Pacheco
Formar Jovens futebolistas é uma atividade
pedagógica aliciante e atrativa, que exige por
parte de todos os que a dirigem, uma
qualificação adequada e um elevado sentido de
responsabilidade para com o praticante, o
sistema desportivo e a sociedade.
Sendo Portugal um País com grande paixão pelo
Futebol, mas possuidor de uma economia muito
débil, um dos meios que temos ao Nosso
alcance para podermos ter sucesso no futuro, é
fazermos uma APOSTA SÉRIA na Formação de
Jovens Futebolistas, facto que ainda não é
entendido por muitos dos agentes desportivos.

Apesar da melhoria qualitativa da Formação dos
Treinadores, alguns deles esquecem-se que o
seu principal objetivo é A FORMAÇÃO DE
JOGADORES para o futuro e não a formação de
equipas para obtenção de resultados
desportivos imediatos, recorrendo por vezes ao
Jogo direto, com base no pontapé para a frente
ao acaso, a solicitar jogadores por vezes
maturacionalmente mais desenvolvidos mas
pouco dotados tecnicamente, que têm
demasiadas vantagens em relação aos demais,
em detrimento dos que possuem maior talento,
não fazendo apelo a um jogo intencional,
inteligente, que aponte para a construção de
um nível de jogo de qualidade.

Muitos dos treinadores continuam a relegar
para segundo plano, a formação técnica
individual dos jovens, dando especial ênfase à
organização coletiva da equipa, resultando daí
algum empobrecimento técnico dos mesmos,
com Jogadores “muito Iguais” com base apenas
no passe e o não aparecimento de jogadores
desequilibradores e criativos de que o Futebol
tanto necessita.

A definição de um Novo Plano de
Desenvolvimento de Formação para o Futebol
Português (era pós Queiroz e Euro-2004),
coordenado pela Federação Portuguesa de
Futebol, onde se apontem estratégias comuns
para todas as Associações Distritais (ex:
atualmente os Sub-13, jogam na mesma
Associação três variantes de jogo: Futebol-7,
Futebol-9 e Futebol-11…), que com a
colaboração dos clubes, contribuam para a
definição de um Modelo de Jogo do Futebol
Português.
A necessidade da criação de Centros de
Formação de excelência (ver o exemplo da
Alemanha), a definição de modelos de
formação para os clubes, o controlo do
processo de formação por coordenadores
técnicos, a criação de quadros competitivos
equilibrados, a aposta nos jogadores
Portugueses nos escalões de formação e de
seniores e os cargos de dirigentes desportivos
serem ocupados, preferencialmente por
pessoas com ligação ao Futebol, contribuirão
decisivamente para possuirmos no futuro mais
e melhores Futebolistas.
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