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A ESCOLA EM NOTÍCIAS
Elevada Participação o Convívio Desportivo
de Natal Pais-Filhos
Os Campos da Nossa Escola, encheram-se no dia 10 de
Dezembro (Sábado) de manhã de Pais / Mães e Filhos,
num animado convívio desportivo de Natal através do
Futebol.

Escola Organiza 10º Torneio de Futebol
Juvenil - Hernanicup-2017
Dias 27 e 28 de Fevereiro de 2017
Tendo em conta o excelente êxito alcançado com o
9º Torneio Internacional Juvenil em Futebol 7,
realizado no ano transacto, vamos organizar, nos
dias 27 e 28 de Fevereiro (2ª e 3ª Feira das Férias de
Carnaval) de 2017, entre as 9h00 e as 18h00, nas
instalações da Nossa Escola – CCDT-CM-Porto, o 10º
Torneio de Futebol Juvenil, organizado pela Nossa
escola, denominado "HERNÂNI CUP 2017", 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, o Dragon Force, o Boavista,
A Escola Fintas de Braga, a Escola Crescer de
Bragança e o Vaguense do distrito de Aveiro.
Contamos com o apoio de todos durante a
realização do evento. Comparece!

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 alguma dificuldade dos 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.
Ficamos gratos pela elevada participação dos alunos e
das suas famílias e contamos repetir o evento por altura
da Páscoa!
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Treinador Luís Bispo Convidado para a
Equipa Sénior do Paços de Ferreira
Atendendo ao convite que foi feito ao nosso
treinador Luís Bispo da equipa de Iniciados B, para
integrar a equipa técnica sénior do Paços de Ferreira
na 1a. Liga, o Coordenador da Escola acedeu à sua
pretensão, sendo substituído no cargo pelo
Professor Miguel Bastos, treinador de Grau II,
Mestre em Ciências do Desporto e com experiência
em Portugal, na China e nos Estados Unidos, sendo
ainda um especialista no treino de Guarda-redes.

Queremos agradecer ao Luís Bispo, a seriedade, o
humanismo e o empenho que sempre colocou ao
serviço da Nossa Escola, durante cerca de um ano e
meio que a representou e desejar-lhe os maiores
êxitos
pessoais
e
desportivos.
Ao Professor Miguel Bastos, que agora irá entrar em
funções, desejamos que se integre o mais rápido
possível na dinâmica da Nossa Escola e que possa
conduzir os nossos jovens da melhor forma, do
ponto vista social e desportivo.

A ESCOLA EM NOTÍCIAS
Equipas de Sub-15 e Sénior Feminino
Convidadas Para Torneio
Internacional em Nantes - França
A Nossa Escola recebeu um convite da organização
do Torneio Internacional EuroFoot-2017, para estar
presente entre os dias 3 e 4 de Junho de 2017, em
Nantes – França, com as Nossas Equipas de
Competição de Sub-15 e Seniores Feminino.
Este convite vem na sequência de um intercâmbio
desportivo iniciado no ano de 2015, com as equipas
Francesas de Vertou e Haute de Goulaine, tendo nós
no passado mês de Abril, recebido na Nossa Escola
cerca de 50 pessoas da comitiva dos nossos amigos
Franceses.

Filipa e Inês, Integram a Seleção Distrital
Feminina de Sub-16, da AF Porto
As nossas jogadoras, Filipa e Inês Oliveira, da nossa
equipa de Sub-19 Feminino, representaram a
seleção da AF Porto, onde saíram vencedoras, da 1ª
fase de um dos Grupos, do Torneio Inter Associações
organizado pela FPF, realizado em Vila Pouca de
Aguiar, indo agora disputar a fase final do mesmo.
Para além das jogadoras acima referidas, fizeram
parte dos treino da seleção as jogadoras, Carolina,
Luana e Beatriz Barbosa (lesionada), sendo um honra
para a Nossa Escola, ser o clube que mais jogadoras
forneceu à Seleção da AF Porto (5) na sua fase inicial,
o que atesta a qualidade das nossas praticantes e
dos Nossos técnicos.

Mantem-te Informado, Consulta-nos:
www.escfuthernani.com
www.facebook.com/escfuthernani
-2-

Associação Juvenil Escola
de Futebol Hernâni Gonçalves
Número 84
59 – Janeiro
Maio dede
2014
2017

A ESCOLA EM NOTÍCIAS

Sub-13 Masculino e Sub-19 Femininos,
Terminam o Ano nos lugares cimeiros dos
Campeonatos da AF Porto
Seniores-Feminino na 4ª Eliminatória da Taça
de Portugal

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-13
Masculino e Sub-19 Feminino, que terminaram o ano
de 2016, nos lugares cimeiros dos campeonatos da
AF Porto.
Por seu lado a equipa Sénior Feminina, passou à
quarta eliminatória da Taça de Portugal, indo
defrontar nesta fase o Cadima em Cantanhede,
distrito de Coimbra.
Os Sub-15 e as Sub-17, encontram-se a disputar os
campeonatos da 1ª divisão da AF Porto e estão a ter
uma prestação muito aceitável, com equipas com
um nível competitivo já muito elevado.
As restantes equipas estão a ter um desempenho
razoável nos seus campeonatos, destacando-se, a
equipa de Sub-19, que se encontra numa posição
que lhe poderá dar acesso à disputa da subida de
divisão.
Desejamos que no ano de 2017, as Nossas equipas
possam alcançar os seus objetivos formativos e de
competitivos.

O Futebol – Como Meio Pedagógico na
Formação dos Jovens Praticantes (III)
Neste número iremos dar continuidade ao excerto da
entrevista realizada pela Beatriz Carneiro (BC), ao
Coordenador da Escola, Professor Rui Pacheco (RP)

BC: Como Conciliar o Tempo para o Treino
e o Tempo para o Estudo?
RP: A organização do
determinante na vida dos
Muitas vezes dizemos que
nada, mas temos é de
organizarmos.

tempo é um fator
jovens e de todos nós.
não temos tempo para
ter tempo para nos

Se tivermos tempo para nos organizarmos, isso é
possível. Refiro muitas vezes a título de exemplo, o
caso de um jogador do Benfica, João Coimbra (que
agora joga noutro clube), que era estudante de
medicina e simultaneamente jogador profissional de
Futebol. Para ser estudante de medicina, ele pode
ter entrado para a Faculdade, ao abrigo do estatuto
de alta competição, mas depois para frequentar as
aulas e ter êxito no curso tem que estudar.
É compatível, os estudos e o treino do Futebol, é
preciso é ter organização de vida.
Se as pessoas se organizarem: X horas para o estudo,
X horas para jogar futebol, X horas para estar com os
amigos, temos tempo para tudo.
É habitual inquirirmos no final de cada período, qual
foi o aproveitamento escolar dos alunos da Nossa
Escola, e na grande maioria dos casos, constatamos
que são bons alunos e conseguem conciliar a sua
vida académica com a sua prática desportiva.

-3-

Associação Juvenil Escola
de Futebol Hernâni Gonçalves
Número 84
59 – Janeiro
Maio dede
2014
2017

A ESCOLA EM NOTÍCIAS

BC: As Academias de Futebol, no caso da
Alemanha, são o exemplo da conquista
dessa compatibilidade entre a prática
desportiva e a escolaridade?
RP: Há uma série de países que começaram preocuparse na compatibilidade entre o tempo para a Escola e o
tempo para a prática desportiva.
A Alemanha, nos últimos quinze anos apostou
fortemente neste assunto, porque achava que seria um
fator importante em termos da formação dos próprios
jogadores, como também do desenvolvimento do seu
Futebol.

BC: Mas Academias de Futebol deverão
ser para todos ou para os melhores?
RP: Acho que poderemos ter dois tipos de academias.
Devemos ter um tipo de academia para todos, porque
toda a gente que goste de jogar Futebol deve ter a
possibilidade de o fazer, assim, poderá haver um tipo
de academias para os jovens que não têm muita
apetência, mas que gostam de jogar futebol, ou que
não estejam interessados em jogar Futebol de
competição e fazem do Futebol uma festa e uma
alegria, pelo prazer do jogo.

Cá em Portugal temos quatro ou cinco academias de
grandes clubes que também já denotam esse interesse.
Arranjam escolas ou fazem acordos com colégios
particulares, que tenham horários apropriados para
que os jovens possam ter tempo para ir à escola, para
treinar e para estudar.
Porém, a maior parte dos clubes em Portugal, não tem
isso, porque não tem academias com grandes
infraestruturas materiais, e ou pessoas que possam
ajudar os jovens no estudo.

Será de realçar o caso da Federação Portuguesa de
Futebol, que nas suas seleções nacionais jovens,
quando os jogadores, estão muito tempo em estágio,
possuem técnicos de educação, que podem ajudar os
jovens no estudo, enquanto estão fora da escola.

Na Nossa Escola, temos também alguns jovens
carenciados, cujas famílias não têm de pagar a
cotização para estar aqui. Eu se morasse aqui ao lado
da Escola de Futebol e os meus pais não tivessem
dinheiro, gostava que me deixassem jogar, daí que
tenhamos um leque de jovens que conseguem estar a
praticar futebol sem terem custos.
Porém, nós também devemos ser solidários com eles e
esta é também uma função social da Escola.
Outro tipo de academias que deve existir, são para os
jovens que têm uma apetência especial para o Futebol,
que devem ser encaminhados numa via de deteção e
seleção de talentos, para níveis de aptidão desportiva
mais elevados, com um nível de exigência competitiva
superior, para serem os jogadores de Futebol do futuro.
As academias devem ter, pelo menos, estes dois
caminhos, para que todos os jovens tenham o direito
de poder jogar Futebol.
Beatriz Carneiro
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