Associação Juvenil Escola
de Futebol Hernâni Gonçalves
Número 83 – Dezembro de 2016

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
2017.

Elevada Participação no Convívio Desportivo
de Natal, Pais-Filhos
Os Campos da Nossa Escola, encheram-se no
passado Sábado de manhã de Pais / Mães e Filhos,
num animado convívio desportivo de Natal através
do Futebol.

Embora as aulas nos estabelecimentos de ensino
académicos, tenham terminado as suas atividades
no dia 16 de Dezembro, lembramos que as aulas
para os alunos da Escola de Futebol e do ABC do
futebol se prolongarão até ao dia 22 de Dezembro.

Foi bonito de ver como os campos de futebol-5 e de
futebol de 11, ficaram totalmente repletos pelos
numerosos participantes, que aderiram à nossa
iniciativa de colocar a jogar no mesmo espaço, os
Pais e os filhos, em “disputados” jogos de Futebol.
Houve grande animação, por parte de todos os
intervenientes, onde na generalidade dos jogos
imperou um salutar espírito desportivo, e onde em
alguns casos, já se notou alguns pais em poderem
aguentar o ritmo competitivo dos filhos.
Esta é uma forma dos Pais, conviverem com os filhos
e um modo que a Escola tem de proporcionar aos
Pais uma maior interação com a mesma e poderem
vivenciar o espírito que pretendemos implementar
junto de todos aqueles que nos procuram.

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

Ficamos gratos pela elevada participação dos alunos
e das suas famílias e contamos repetir o evento por
altura da Páscoa!
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Dirigentes e Técnicos
Comemoram o Natal

Já Está em Marcha o 10º Torneio Hernanicup
Dias 27 e 28 de Fevereiro de 2017
SUB-11, SUB-13 E SUB-19 Feminino

Como vem sendo hábito ao longo dos anos, os
dirigentes, técnicos e colaboradores da Escola de
Futebol Hernâni Gonçalves, reuniram-se no
passado dia 16 de Dezembro, num restaurante
da cidade do Porto, a fim de comemorar a
quadra festiva do Natal.
O jantar contou com a presença dos
representantes da família do Professor Hernâni
Gonçalves e dos cerca de 40 colaboradores da
Escola, que para além do jantar, serviu para que
os intervenientes pudessem aproveitar o
momento para confraternizar e conviver num
ambiente agradável de modo a fortalecer os
laços de amizade entre todos, fator que muito
preconizamos na Nossa Escola.

Iniciou-se a preparação para o 10º Torneio
Internacional de Futebol juvenil Hernanicup-2017,
que terá lugar nos dias 27 e 28 de Fevereiro de 2017,
nas instalações do CCD-Porto e que será organizada
pela Nossa Escola e destinado essencialmente para as
equipas federadas de competição.
Este é o maior Torneio de Futebol-7 realizado na
cidade do Porto na altura do Carnaval, que irá contar
para além dos clubes da cidade, com clubes de outras
regiões do País (Braga, Aveiro, Bragança,) e uma
equipa espanhola de Cartagena (previsão).
No caso de todas as equipas convidadas de Sub-19
Feminino, participarem no evento, será com certeza
o Torneio mais competitivo existente a nível nacional
para este escalão etário no Nosso País.
CONTAMOS COM A VOSSA PRESENÇA!
PARTICIPA!
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Equipas de Competição Seguem o Seu Rumo
Dentro das Perspetivas Esperadas.
Juniores Masculinos e Femininos e Infantis A,
nos lugares Cimeiros nas Provas Oficiais
Seniores Feminino nos Quartos-de-final da
Taça de Portugal

No final do mês de Dezembro, três das nossas
equipas de Competição, ocupam os lugares cimeiros
dos campeonatos da AF Porto, que lhes poderão vir
dar acesso à fase seguinte.
Assim, Infantis A, Juniores masculinos e Femininos,
estão a ter uma boa prestação desportiva, na
esperança que no final da prova possam vir a
merecer o almejado apuramento para a fase
seguinte.
Os Iniciados A e os Juvenis A, equipas que militam a
divisão superior dos Campeonatos distritais da AF
Porto, encontram-se neste momento em posição que
lhes permit assegurar a permanência na sua divisão,
embora tenhamos de ter ao final da prova, um
grande empenho para conseguir tal desidrato.
Quanto às equipas B, os Infantis, pelo facto de ser
este o primeiro ano que estão a competir, têm
denotado alguma falta de adaptação a um ritmo
competitivo mais elevado, mas que contamos que
possam evoluir com o desenrolar da prova.
Os Iniciados B, iniciaram a prova com algumas
dificuldades e com um plantel constituído por poucos
jogadores, mas com o decorrer do campeonato, têmse vindo a afirmar, ocupando atualmente uma
posição a meio da tabela classificativa.
Os Juvenis B, tiveram também um início de
campeonato com algumas dificuldades, mas após a
obtenção de três vitórias consecutivas, começaram a
estabilizar a sua prestação desportiva.

As Seniores femininas, pelo facto deste ter sido
o primeiro ano de criação da equipa,
verificaram-se alguns problemas na constituição
do plantel, associado ainda aos horários de
alguns treinos serem incompatíveis para a
participação de algumas jogadoras, mas que tem
sido ultrapassado pelo empenhamento da
maioria da equipa, que lhe permitiu ultrapassar
as três primeiras eliminatórias da Taça de
Portugal, o equivalente a estarem situadas entre
as 16 melhores equipas femininas nacionais e
estarem classificada na metade superior do
Campeonato Nacional.
Desejamos a todos um bom empenho e os
melhores resultados desportivos para o resto
das provas.

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 2017
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