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Número 79 – Maio de 2016

Escola de Futebol em Fase de Expansão,
Alargado Leque de Atividades Marcaram o
Presente Ano Letivo
No final de mais um ano letivo, apraz-nos registar a confiança
que os alunos e Encarregados de Educação nos têm dedicado
ao longo dos 16 anos de existência da Nossa Escola, sendo
este, o ano em que mais alunos a frequentaram, num total a
rondar os cerca de 500 alunos.
Para este facto contribuíram os cerca de 310 alunos da Escola
de Futebol, os 30 alunos do Colégio de Gaia, os cerca de 12
alunos do Futebol de Pais e os cerca de 150 alunos das equipas
de Competição.
Para além da participação mensal nos Encontros da Associação
Portuguesa de Escolas de Futebol, a organização de Campos
de Férias na Páscoa e no Verão, participamos ainda em mais
de 20 Torneios a nível nacional, a participamos em torneios
internacionais, Hernanicup, Barrinhacup, em Espanha
(VilaGarcia de Arousa e Cartagena) e em França (Nantes), a
receção a equipas francesas, inglesas e holandesas, que
começam a dar à Nossa Escola também uma dimensão
internacional.
A brilhante participação das nossas equipas de competição
nos campeonatos da AF Porto e da Federação Portuguesa de
Futebol, com os melhores resultados de sempre obtidos pela
Nossa Escola:
- Campeão de Série e subida à 1ª divisão dos Juvenis;
- Subida à 1ª divisão da AF Porto dos Iniciados;
- Campeão de Série e Vice-campeão da AF Porto em Sub-12;
- Vice-campeão Distrital da AF Porto dos Sub-13 em futebol-9;
- Campeão da Prova Complementar de Sub-19 Feminino
Acresce ainda o facto de a Escola ter contribuído para a
formação de jogadores e treinadores que irão agora seguir a
sua atividade desportiva em clubes da 1ª Liga,
nomeadamente, Francisco Almeida (Sub-12) no FC Porto, Dinis
Borges (Sub-17) no FC Paços de Ferreira e do Treinador Pedro
Brito no Sporting de Braga.
Constituíram ainda momentos altos da Nossa Escola no
presente ano, a organização do 9º Torneio Internacional
Hernanicup, com a participação de cerca de 300 jovens, o
Seminário Internacional de Futebol, com a participação de 120
Treinadores e o Almoço Comemorativo do 16º Aniversário
com cerca de 100 participantes.
Em termos Institucionais estabelecemos parcerias no âmbito
da formação com a Faculdade de Desporto da Universidade do
Porto, o Instituto Superior da Maia, a Escola Secundária
António Nobre e o Colégio Vieira de Castro.
As Nossas parcerias foram ainda estendidas a Instituições de
Solidariedade Social, como a Casa de Cedofeita, o Centro do
Campo Lindo e de uma Instituição Feminina, na receção e
integração de jovens carenciados na Nossa Escola.
No Próximo Ano aguardam-nos Novos Desafios.
Boas Férias!
Professor Rui Pacheco

Cerca de 120 Participantes no 6º Seminário
de Futebol, realizado no dia 10 de Junho na
Faculdade de Desporto – U. Porto

A Escola de Futebol Hernâni Gonçalves, dedica-se
fundamentalmente ao ensino treino dos seus cerca
de 500 atuais praticantes, mas pretende também
possuir mais e melhores treinadores, pelo que
também investe na formação dos mesmos.
Foi neste sentido que a Nossa Escola organizou no
passado dia 10 de Junho, nas instalações da
Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, o
seu 6º Seminário Internacional de Futebol,
Subordinado ao Tema "Ensinar Bem para Poder Jogar
Melhor", que contou com um leque prestigiado de
treinadores nacionais e internacionais e de cerca de
120 participantes, entre os quais os Nossos
Professores, e alguns alunos da Escola.
Ficamos deveras agradados, pelo facto de três dos
nosso professores (Rui Pedro, Rui Pacheco e Pedro
Brito), terem colaborado como preletores (de forma
brilhante) na melhoria da formação dos treinadores
presentes.
Na globalidade o Seminário (apesar do muito
trabalho organizativo que deu) correu bem, com
comunicações de muito boa qualidade, que
mereceram um feedback muito positivo por parte dos
cerca de 120 participantes e uma parte do mérito
cabe ao Prof. Miguel Lopes, pela escolha e contacto
com os preletores.
Ficamos muito grato aos diretores (Gina, Paulo
Almeida, Paulo Ribeiro), treinadores, funcionários,
estagiários (Ricardo e André) e alunos que
colaboraram no evento.
Esperamos poder continuar com alguma energia no
sentido de poder continuar a desinquietar os
treinadores sobre os seus "saberes", de modo a
motivá-los para a melhoria qualitativa do Nosso
Futebol.
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Escola de Futebol Condignamente
Representada em Cartagena - Espanha
Com 51 Participantes

Pré-Escolas e Escolas, com Grande
Desempenho Desportivo - Vencem Encontro
de Encerramento de Escolas (Apef) em Braga
A
nossa
Escola
esteve
brilhantemente
representada no Encontro de Encerramento da
APEF, que decorreu no dia 26 de Maio em S. Paio
de Arcos, Braga.
Participaram no evento cerca de 300 crianças em
representação de 21 equipas, tendo a nossa Escola
sido representada pelos Esolas-1, os Pré-escolas-1
e os Pré-escolas 2+3.

A Nossa Escola participou nos dias 18 e 19 de
Junho no torneio Internacional Nueva
Cartagena e no torneio Ibérico, realizados em
Cartagena
Espanha.
Perante equipas federadas de grande nível,
como o Valência, o Villareal, o Almeria, o
Granada, entre outras, a Nossa Escola fez-se
representar por jovens do escalão de PréEscolas e de Escolas, não federados,
pertencentes à Escola de Futebol, que tiveram
uma participação condigna, atendendo às
diferenças do nível competitivo entre as
equipas
intervenientes.
Fomos muito bem recebidos pela organização
do torneio, que teve a preocupação de ter
sempre um guia a acompanhar-nos,
proporcionou-nos uma visita guiada ao centro
histórico de Cartagena, além de ter
proporcionado a estadia e a alimentação
gratuita a todos os jovens da Nossa Escola.
Houve uma grande adesão por parte das
famílias a este evento, tendo a nossa comitiva
sido representada por 51 pessoas, entre
jogadores, treinadores, familiares e amigos.
Para além da experiência futebolística, ficaram
grandes momentos de interação social entre
todos os intervenientes e uma experiência
inolvidável, que ficará concerteza na memória
de todos aqueles que participaram neste
evento
sócio-desportivo!
Como retribuição, a Nossa Escola está a pensar
em dirigir o convite a duas equipas de
Cartagena, para no próximo ano se fazerem
representar no Nosso Torneio Internacional
Hernanicup a realizar pela altura do Carnaval!

Esteve um dia esplendoroso de sol, que foi
aproveitado pela manhã para a realização dos
jogos dos Pré-escolas na variante de Futebol-5,
onde as nossas duas equipas se apuraram para a
fase final, tendo os Pré-escolas 2+3 obtido um
promissor 3º lugar e os Pré-escolas-1, vencido o
Torneio, entre as 9 equipas participantes.

A parte da tarde foi destinada ao Escalão de
Escolas, na variante de Futebol-7, onde se
assistiram a alguns jogos, já com um bom nível
técnico-tático dos praticantes e onde o equilíbrio
imperou, na maioria dos jogos, tendo a nossa
equipa de Escolas-1, tido um bom desempenho,
culminado com o título de vencedor do Torneio.
No final houve lugar à entrega de prémios e à
fotografia de todos os intervenientes, perante a
entusiástica assistência dos Pais, que em grande
número se deslocaram a Braga para aplaudirem o
desempenho dos seus filhos.
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Memória ao Professor Hernâni Gonçalves
Iniciativa da Câmara Municipal do Porto

Vencedores dos Torneios De Verão
Sub-13 - Vagos-Cup-2016
Sub-19 - Vagos-Cup-2016
Foram muitas as equipas de Competição da Nossa
Escola, que estiveram envolvidas nos diferentes
Torneios de Final de ano, em que a Escola participou.
Para além do torneio de Vagos onde estivemos
representados por 4 equipas, estivemos ainda
presentes no torneio de Valadares com 3 equipas, no
Torneio de Fiães, no torneio das Aves, no torneio da
Barrinha de Esmoriz, no Torneio da Sanjoanense e
ainda no Torneio da Danone – Fase Final realizada no
Estádio do Jamor em Lisboa onde alcançamos um
honroso 2º lugar.

A Câmara Municipal do Porto, através da
PortoLazer criou uma iniciativa integrada nas
ações de arte urbana da cidade do Porto a
“Street Art Porto – Caixas EDP”, com o objetivo
de “contribuir para a divulgação e sensibilização
da produção criativa da arte urbana,
incentivando a sua prática num enquadramento
institucional autorizado”.
Entre as candidaturas eleitas destaca-se uma na
Rua Ferreira Borges, em frente ao Hotel da
Bolsa, que homenageia o fundador da Nossa
Escola, o Professor Hernâni Gonçalves.
É com orgulho que verificamos que o professor
“Bitaites” continua não só na nossa memória,
mas também na do povo portuense!
Professor Rui Soares

Não sendo possível mencionar as fotos de todas as
equipas, aqui fica o registo das equipas que se
sagraram
vencedoras
nos
Torneios
onde
participaram:

SUB-13 – VAGOS-CUP-2016

SUB-19 – VAGOS_CUP_2016
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Comemorações do 16º Aniversário Torneio
Interno – Almoço de Confraternização

A Escola de Futebol Hernâni Gonçalves, comemorou o
seu 16º aniversário através de um conjunto de
atividades realizadas no passado dia 2 de Julho nas
nossas
instalações
no
CCD-Porto.
Pelas 9h00 da manhã deu-se início ao Torneio Interno
de Futebol das Equipas de Competição, sob a
organização dos Professores Brito, Manuel e João
Oliveira, onde participaram 12 equipas, constituídas
por um jogador de cada escalão, e que foi uma forma
de estabelecer relações entre colegas da Nossa
Escola, mas de escalões diferentes, que terminou
cerca das 12h00, com um desfile dos cerca dos 100
alunos presentes.

Cerca das 12h30 deu-se início a um animado jogo de
Futebol entre professores e diretores, que culminou
com um empate final entre as equipas envolvidas.
Às 14h00 deu-se início ao almoço de confraternização
que contou com cerca de 100 participantes, durante
o qual o Prof. Rui Pacheco, fez um breve balanço da
atividade da Escola no presente ano e lançou algumas
perspetivas
para
o
futuro.

Entrega de Prémios
No dia 2 de Julho, procedeu-se à merecida entrega de
prémios a todos os jogadores das equipas de
competição, assim como alguns prémios individuais
aqueles que mais se destacaram ao logo do ano e que
foram: (por falta de espaço só publicaremos algumas
fotos dos nomeados – Fotos de Rui Carvalho)
MELHOR COMPANHEIRO

Feminino – Mariana Marqueiro
Juniores – Luis Mota
Juvenis A – Miguel Monteiro
Juvenis B – Tomás Almeida
Iniciados A – Telémaco Terra
Iniciados B – Alexandre Silva
Infantis A – Luis Madeira
Infantis B – Rafael Milheiro
Treinador do Ano - Prof. Pedro Carneiro

Professor do Ano - Prof. João Oliveira
Adepto do Ano – Sr. Rui Carvalho
Diretor do Ano - Sr. Carlos Malheiros
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Tiago Puerta
12 Anos de Dedicação à Escola de Futebol

Ano Letivo 2016 /2017

Junta-te a nós!
O Espaço Aprender a Ser – Centro de Estudo
Acompanhado – tem como missão promover a
organização,
No dia 2 de Julho, foi prestada uma justa
homenagem, ao aluno mais antigo da Escola:
Tiago Puerta, pela sua grande dedicação à Escola de
Futebol Hernâni Gonçalves, durante 12 anos (20042016), ao qual muito lhe estamos gratos, assim como
à sua família, pela confiança que depositou na Escola
e nos seus responsáveis, ao longo de todos estes
anos.
Mais tarde, a equipa Feminina prestou uma justa
homenagem ao Professor Pedro Brito, recordando
alguns dos momentos felizes vividos, na Nossa Escola
com a equipa feminina, que culminou com a oferta de
uma camisola da Escola, assinada por todos os
elementos da equipa e do Staff.

a

desenvolvimento

disciplina,

o

crescimento

e

individuais , a promoção de

hábitos de estudo tendo em vista o sucesso
escolar,

através

do

acompanhamento

especializado de professores licenciados.
Assim, para o ano letivo 2016/2017 vamos manter
a

acessibilidade

dos

preços

praticados

e

promover a melhoria da qualidade do ensino.

DESTINATÁRIOS


Crianças e jovens do 1.º ao 12.º anos de
escolaridade;

Filhos de sócios trabalhadores da CMP e outros.
OBJETIVOS
 Apoio nos trabalhos de casa;

Ao Tiago Puerta e ao Professor Pedro Brito a Escola
deseja agradecer-lhes tudo aquilo que fizeram em
prole da mesma, desejando-lhes as maiores
felicidades no Futuro!



Apoio escolar específico;



Promoção de métodos de estudo



Aulas específicas de preparação exames;

HORÁRIO : 2ª a 6ª Feira, das 8h30 às 19h30
CONTACTOS:
228 329 478 I 961 332 754 I 228 318 210
aprenderaser@portoccd.org I
secretaria@portoccd.org Rua Alves Redol, 292-Porto
Rua Alves Redol 292 – 4050 – 042 Porto
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Melhor Desempenho Desportivo de Sempre
Obtido no Presente Ano, pelas Nossas Equipas de
Competição!

CAMPOS DE FÉRIAS – “SKILLS CAMP”
Habilidades Técnicas e Jogos de Futebol
2º Campo: 11 a 15 de Julho – CCD-PORTO

Esta a melhor época em termos de resultados
desportivos das nossas equipas de competição, que
deve constituir um orgulho para todos os que
trabalham na Escola de Futebol Hernâni Gonçalves e
para o qual gostaríamos de felicitar todos aqueles
que contribuíram para o êxito das mesmas,
jogadores, treinadores, diretores, Pais, familiares e
amigos. Eis os resultados obtidos:

Estamos organizar nas duas primeiras semanas de
Julho, dois campos de férias, com atividades ligadas
ao Futebol. O Campo de Férias “ SKILLS CAMP”, que
engloba um conjunto de atividades no sentido de
promover a melhoria das habilidades técnicas do
Futebol (a finta, o drible, o remate, etc.), bem como
um conjunto de pequenos jogos (3x3, 5x5, 7x7), que
contribuam para um melhor aprimoramento tático
dos jovens. O primeiro campo está a decorrer com
uma boa aceitação por parte dos 50 participantes,
havendo ainda algumas vagas para o 2º campo de
férias de 11 a 15 de Julho, sendo as inscrições
limitadas a 50 alunos por campo. Participa!

- Juvenis A - Subida à 1ª divisão e Campeão de série

- Iniciados A-Subida à 1ª divisão e Vice-campeão série
- Infantis A - Vice-campeão de Sub-13 da AF Porto

- InfantisB-Vice-campeão de Sub-12 e Campeão Série.

Inscrições Para o Ano Letivo 2016/17
No sentido de assegurar com a devida antecedência a
inscrição do seu educando no horário e turma
pretendidas para o ano letivo 2016/17, sugerimos a
todos os Pais e ou Encarregados de Educação que
procedam à inscrição do seu educando logo que
possível, na Secretaria da Escola e de acordo com as
Normas de Funcionamento e Ficha de Inscrição para
o novo ano. O valor das quotizações dos alunos será
idêntico aos do atual ano letivo. Lembramos que só
poderão efectuar a inscrição para 2016/17, os alunos
que tiverem liquidado todas as quotizações (Junho
inclusive) referentes ao presente ano letivo.

Atividades Letivas

- Sub-19 Feminino Complementar
da

Vencedor
AF

da

Prova
Porto.

As atividades letivas do ano 2015/16 terminaram no
dia 30 de Junho de 2016, reiniciando-se as atividades
do ano letivo 2016/17 a 1 de Setembro de 2016.
Queremos aproveitar esta oportunidade para
agradecer aos nossos alunos e aos Seus Encarregados
de Educação, a confiança que nos deram de poder
contribuir para o processo de Formação dos cerca de
400 jovens que constituem a Nossa Escola e desejarlhes, os votos de uma Boas e agradáveis férias!
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