Associação Juvenil Escola
de Futebol Hernâni Gonçalves
Número 80 – Setembro de 2016

Escola de Futebol Entra no 17º Ano de Atividade,
Novos Professores e Estagiários, Criação de Uma
Nova Equipa Sénior Feminina

1 de Setembro Início das Atividades do
Novo Ano Escolar 2016/17
Terá início no dia 1 de Setembro (5ª feira) as
atividades do novo ano escolar 2016/17, dos alunos
da Escola de Futebol Hernâni Gonçalves, do ABC do
Futebol (dia 3) e do Futebol de Pais (dia 3).
Dar-se-á também o regresso aos treinos dos alunos
das Nossas equipas de Competição nas seguintes
datas e horas:

Longe vai já o ano 2000, quando por iniciativa dos Professores
Hernâni Gonçalves e Rui Pacheco, se deu o “pontapé de
saída”, com cerca de 20 alunos, no campo de Terra Batida, da
Nossa Escola, até aos cerca dos 500 alunos que o ano transato
englobaram a nossa escola, em campos de relva sintética de
terceira geração, sinal que o crescimento foi grande, e que a
qualidade da intervenção técnico-pedagógica mereceu a
aprovação da maioria dos Encarregados de Educação, sendo
essa a meta que nos guia em termos futuros, procurando que
os alunos se sintam bem e gostem de estar entre nós.
No presente ano, iremos procurar sedimentar a Nossa
intervenção nos Programas, ABC-Futebol (3,4 e 5 anos), Escola
de Futebol (6 aos 17 anos), Futebol-Pais, Campos de Férias da
Páscoa e de Fim de Ano, Festas de Aniversário, Participação
Mensal nos Torneios da APEF (Associação Portuguesa de
Escolas de Futebol), Participação em Torneios Nacionais e
Internacionais, Participação nos Campeonatos Distritais da AF
Porto e Nacionais da FPF (Futebol de Competição).
Em resultado das ligações institucionais onde 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, iremos receber este ano um conjunto de Novos
estagiários, tendo alguns deles no passado, vindo depois a
integrar os quadros da Nossa Escola.
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.
A maior novidade em termos de criação de Equipas, no
presente ano, foi a formação pela primeira vez no historial da
Nossa Escola, de uma equipa Sénior Feminina, que irá
participar no Campeonato de Promoção da FPF e iremos pela
primeira vez ter um representante da Nossa Escola a participar
na Taça de Portugal.
A Todos Desejamos um Bom Ano, com os maiores sucessos,
académicos, desportivos e Profissionais!
Professor Rui Pacheco

Infantis B 1/ Set / – 16h30
Infantis A 1/ Set / – 16h30
Iniciados B 2/ Set / – 17h30
Juvenis B 1/ Set / – 18h00
Juniores 2/ Set / – 15h30
Sub-19 - Fem. 2/ Set / – 15h30
Bom Ano Académico e Desportivo!

Carrinha para Transporte dos Alunos
A Carrinha da Escola Mercedes Vito, de 9 lugares,
devidamente aprovada para o transporte de crianças,
irá continuar a prestar apoio semanal aos Pais que
desejem contratar o serviço da carrinha para o
Transporte dos seus filhos no trajeto casa/treino, na
cidade do Porto (para mais informações consultar a
Secretaria) e ao fim-de-semana prestará apoio no
transporte para os jogos, aos alunos das equipas de
Competição.

Horário da Secretaria da
Escola
Segunda a Sexta-feira das 17,30 às 19,30
Sábados das 09,30 às 12,30 horas
Telefones: 916004460 / 916004460
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Férias Desportivas de Verão
Com Cerca de 100 Participantes
A nossa Escola organizou nas duas primeiras
semanas de Julho, dois campos de férias,
denominado
"Skills
Camp",
destinado
ao
desenvolvimento das Habilidades Técnicas do
Futebol, que teve a adesão de cerca de 100
participantes entre os 6 e os 16 anos de idade.

Para além do aperfeiçoamento das Habilidades
técnicas do futebol (passe, receção, drible,
remate….), todos os dias houve lugar animados jogos
de Futebol, onde os jovens ficaram divididos em 3
sub-grupos consoante o seu nível etário e ou a sua
aptidão desportiva, tendo a atividade sido dirigida
pelos Professores, Pedro Brito, Manuel Conceição e
João Oliveira coadjuvados pelos Monitores
(jogadores das equipas de competição), Castro, João,
John, Tomás e Ana.
Ao longo do evento foi servido diariamente um
pequeno
lanche
aos
participantes.
No final do evento houve lugar à entrega de
pequenas lembranças a todos os participantes, na
certeza de terem sido duas semanas bem passadas
que contribuíram para a melhoria técnico-tática dos
jovens.
A maioria dos alunos teve um bom empenhamento
ao longo das atividades, que foi também do agrado
de muitos dos Encarregados de Educação, pelo que
será uma experiência a voltar a considerar no futuro!

NIB da Escola
0018 000 00 721 5759 001 78
Os Encarregados de Educação que optarem por liquidar
As suas quotizações por transferência bancária, deverão
Colocar na referência o primeiro e último nome do aluno e
enviar um email para geral@escfuthernani.com

Escola de Futebol Foi Notícia na Rtp1
Programa da Manhã
A Nossa Escola foi alvo de Notícia na RTP1, no dia 8 de
Julho no Programa da manhã, evocativo do feito que a
Seleção Nacional teve no Campeonato da Europa Euro-2016
em
França.
O jornalista Jorge Gabriel elogiou o Professor Hernâni
Gonçalves pelo seu passado a sua obra e cidadão do
Porto e entrevistou o Professor Pedro Brito sobre a
Escola e o tipo de formação nela ministrada, bem como
dos conselhos que se poderiam dar aos jovens que têm
a aspiração em vir a ser futuros futebolistas.
Cerca de 20 alunos da Nossa Escola fizeram-se
representar no evento, equipados a rigor, tendo alguns
deles sido entrevistados acerca da prestação da Nossa
seleção Nacional, tendo os mesmos dado respostas
muito
adequadas
sobre
o
tema.
É um orgulho para todos nós, o facto da RTP ter
escolhido a Nossa Escola para este programa, deixando
um agradecimento especial aos Professores Pedro Brito
e João Oliveira e a todos os alunos e alunas que
estiveram presentes na companhia dos seus familiares!

Conclusão da Caderneta de Cromos Pelos
Alunos e Pais da Escola de Futebol
Decorreu ao longo do ano letivo passado a realização
de uma caderneta de cromos, que teve uma grande
adesão por parte dos alunos e Encarregados de
Educação da Nossa Escola.
Para aqueles que ficaram prestes a concluir a sua
coleção, o modo como a poderão terminar, será anotar
o número dos cromos em falta, entregar na Secretaria,
para depois enviarmos o pedido dos mesmos para a
empresa responsável pela elaboração dos cromos.
Lembramos ainda que foram feitas várias encomendas
de porta-chaves, que não foram levantados, devendo
os interessados proceder ao seu levantamento na
Secretaria da Escola, até ao final do mês de Setembro.
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Prof. Manuel Conceição Cessa Funções na
Escola e Prof. Nuno Pascoal é o Novo
Treinador dos Sub-12 de Competição

do Futebol Feminino, cujo sorteio decorreu durante
o Almoço de Encerramento comemorativo do 16º
Aniversário da Escola, tendo a feliz contemplada sido
a Senhora Eulália Soares, mãe da Nossa Aluna Inês
Soares, que tem sido uma grande apoiante do
Futebol Feminino na Nossa Escola.
A verba recolhida, foi indexada à diminuição do valor
da taxa de inscrição de todas as alunas que
frequentaram aa Escola, para o ano 2016/17.

Acedendo a um convite que lhe foi dirigido, o
Professor Manuel Conceição deixou de exercer
funções na Nossa Escola, passando a assumir o cargo
de Treinador no Dragon Force - FC Porto. Ficamos
todos muito gratos ao Prof. Manuel Conceição, por
tudo aquilo que nos transmitiu ao longo dos 3 anos
que connosco conviveu, pelas conquistas que
obtivemos (2º lugar Sub-12 AF Porto…) e
especialmente pelas suas grandes qualidades
humanas e profissionais, desejando-lhe as maiores
felicidades nesta nova etapa da sua vida, ficando a
aguardar as suas visitas futuras.
Para substituir o Professor Manuel Conceição,
entrou para os quadros da Nossa Escola, o Professor
Nuno Pascoal, que irá exercer as funções de
Treinador Principal da Equipa de Sub-12 de
Competição e provavelmente exercer em simultâneo
as funções de Professor na Escola de Futebol, o que
lhe desejamos uma rápida integração entre o Nosso
Corpo docente.

Eulália Soares Foi a Feliz Contemplada com
o Prémio das Rifas do Futebol Feminino

Decorreu entre o período do Carnaval e da Páscoa,
um Concurso através de Rifas, destinadas ao Apoio

A entrega do prémio foi feita pelo Coordenador da
Escola à Senhora Eulália Soares, com a colaboração
do Senhor Diretor-Adjunto Paulo Almeida, grande
dinamizador do evento.

Despedida de Funções
do Professor Pedro Brito

O dia 15 de Julho, coincidiu com o final do Campo de
Férias e também com a despedida de funções da
Escola de Futebol do Professor Pedro Brito, que teve
a amabilidade de deixar uma pequena recordação ao
coordenador, agradecendo, tudo o que a Escola
contribuiu para o seu processo de Formação
Humano e Profissional, tendo na altura o
Coordenador agradecido o excelente desempenho
que o Professor Pedro Brito teve enquanto técnico
da Escola de Futebol, não só pelas suas inigualáveis
qualidades humanas, como técnicas, tendo tido um
contributo importante em 2014/15 na Conquista do
Campeonato Distrital de Sub-19 Feminino da AF
Porto e no corrente ano na Subida à 1ª divisão
Distrital dos Sub-15 e na vitória na Taça
Complementar
de
Sub-19
Feminino.
Desejamos ao Professor Brito os maiores êxitos
pessoais e profissionais nesta nova etapa da sua
vida, tendo sempre entre nós um Espaço onde nos
poderá visitar e eventualmente regressar no futuro!
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Amizade e Espírito de Equipa em Encontro do
Staff da Escola De Futebol no Gerês
Nos dias 9 e 10 de Julho os Professores / Treinadores
e técnicos da Escola, reuniram-se numa jornada,
misto de Lazer e de Trabalho, que teve como
finalidade fortalecer a amizade e o espírito de equipa
que deverá reinar entre todos aqueles sobre os quais
assenta a organização da nossa Escola.
A Escola, procura assim reconhecer e valorizar todos
aqueles que nela trabalham, e foi isso que
procuramos fazer juntando os nossos principais
quadros e respetivas famílias, num fim de semana
bem passado na Pousada da Juventude, situada do
Campo do Gerês / Vilarinho das Furnas.

Foram cerca de 25 elementos presentes, num
animado fim de semana, que se iniciou no sábado de
tarde, com uma sessão de trabalho, que visou, fazer
um balanço do presente ano, analisar os pontos
fortes e fracos do ano letivo e perspetivar o futuro.
Mais tarde, esperava-nos uma largada caminhada
(cerca de 3kms), que nos levou até à praia Fluvial de
Vilarinho da Furnas, que devido ao aumento do
caudal do Rio, fez com que a areia tivesse
desaparecido, mas que serviu para uns
reconfortantes banhos, seguido de um animado jogo
de Voleibol. Esperava-nos um regresso penoso, de
cerca de 3 Kms, quando por "milagre", surge um
camião de caixa aberta, que após uma animada
conversa com o condutor nos trouxe aos 25
elementos de regresso ao nosso destino,

facto que foi comemorado com elevada alegria e com
cânticos ao longo da viajem de "Hernâni Olé...", que
poderá ser um bom exemplo para a "Mancha
Laranja" (Claque da Escola) na forma de como cantar
e apoiar as Nossas Equipas.
Ainda houve forças suficientes para um animado jogo
de Futebol, realizado durante mias de uma hora,
disputado por 3 equipas de 5, onde o equilíbrio e o
desportivismo foram as notas dominantes.

O Jantar num restaurante da Vila do Gerês, foi muito
bem servido, onde se seguiu uma salutar animação
num bar próximo da Pousada da Juventude.
O Domingo foi destinado a mais uma caminhada na
Geira Romana, seguido de mais uns banhos de Rio,
sendo que a tarde foi destinada a mais uma
confraternização próximo da Vila do Gerês, e um
regresso a casa a horas de vermos Portugal alcançar
uma memorável e histórica vitória sobre a França,

que nos deu o primeiro título de Campeões da
Europa de Futebol!
Viva o Hernâni! Viva Portugal!
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Mais do Que “Pontapés na Bola”
A Realidade da Escola de Futebol

Hernâni Gonçalves
Extrato da Entrevista de Beatriz Carneiro a Rui
Pacheco – Coordenador da Escola Futebol

de Futebol, para além do facto das pessoas
discutirem muito Futebol, na rua, nas escolas, no
emprego, no café, etc.,
De repente o Futebol foi-se transformando numa
determinada moda entre as pessoas das várias
classes sociais.
Além disso, o nível sociocultural das pessoas foi
evoluindo e começaram a entender que a prática
desportiva
tem
muita
importância
no
desenvolvimento dos jovens, nos aspetos
relacionais, de grupo, de criação de regras, de
atitudes e de valores.
Muitas das pessoas da classe média-alta que
começaram a ir ao Futebol com mais frequência,
viram que as Escolas de Futebol podiam oferecer isso

Há mais procura das Escolas de Formação?

aos seus filhos, razão pela qual as Escolas de Futebol

RP: O que eu acho é que houve uma evolução
sociocultural sobre o fenómeno do Futebol.
Aqui há uns anos atrás. o Futebol era considerado
uma modalidade desportiva para as classes mais
baixas, porque eram os jovens que andavam na rua
que tinham mais acesso ao jogo e a que estava
associado ao jovem praticante pouco culto.
Porém, a conceção do desporto e do Futebol foi
evoluindo ao longo dos tempos, embora Portugal em
termos desportivos seja um país iminentemente de
Futebol, porque fala-se muito pouco das outras
modalidades e muito de Futebol.
Atente-se há existência de três jornais desportivos
diários, um elevado número canais de televisão que
diariamente falam de desporto, mas essencialmente

têm na atualidade uma grande procura.

Neste

momento,

há

pessoas

de

todas

as

classes sociais a procurar as Escolas de Futebol e os
clubes, daí que na atualidade haja um elevado
número de praticantes de Futebol nas mais de cerca
de 500 Escolas de Futebol existentes no Nosso País.
Portugal tem vindo a aumentar o seu número de
praticantes e atualmente temos entre jovens e
seniores, cerca de 150 000 praticantes, o que é um
número bastante elevado, comparativamente com as
restantes modalidades desportivas.
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