Associação Juvenil Escola
de Futebol Hernâni Gonçalves
Número 86 – Março de 2017

A ESCOLA EM NOTÍCIAS

GRANDE ESPÍRITO DE EQUIPA
SEDIMENTADO NA ESCOLA,
NO 10º TORNEIO JUVENIL DE FUTEBOL-7
HERNANICUP-2017

A 10ª Edição do Torneio Juvenil Futebol-7
Hernanicup – 2017, realizada nos dias 27 e 28
de Fevereiro, foi uma grande demonstração do
espírito de equipa que se vive na atualidade
entre todos aqueles que constituem a
“comunidade”
(jogadores,
treinadores,
dirigentes, técnicos, pais) Escola de Futebol
Hernâni Gonçalves, pois para além dos
jogadores participantes, estiveram a assistir aos
jogos, muitos jogadores de outros escalões
etários não participantes, ex-jogadores da
Escola, atuais e antigos diretores e Treinadores
e muitos Pais e amigos dos nossos atletas, que
muito nos honraram com a sua visita ao longo
do Torneio.
Foi grande a azáfama, que se viveu durante os
dois dias do torneio, que decorreu com a
participação de 24 equipas e cerca de 350
participantes, onde se realizaram 48 jogos, no
campo do CCd-Porto, na segunda e terça feiras
de Carnaval, onde apesar da chuva que se fez
sentir no primeiro dia, contou com a presença
de uma grande moldura humana no segundo
dia do evento.
Foi mais uma forma de promoção do Futebol
Juvenil em especial do Futebol Feminino, onde
conseguimos concentrar as melhores equipas
da Zona Norte do País e onde se verificou uma
grande competitividade entre todos os
intervenientes.

Presença marcante no evento em especial no
segundo dia, foi a da “Mancha Laranja” claque
“Oficial da Escola de Futebol”, que esteve presente
em grande número, sendo composta por
jogadores dos diversos escalões das equipas
federadas, munidos de bandeiras e tambores,
entoaram diversos cânticos de apoio, em especial
nos jogos das finais de Benjamins e das Sub-19
Feminina, onde o seu grande apoio foi
determinante para a vitória no Torneio desta
nossa última equipa.
Como convidados de honra contamos com a
presença do Dr. Vitor Dias, Presidente do IPDJ, o
Dr. Luis Alves, Administrador da Porto Lazer – CMP
e a Dra. Alexandra Hernâni Gonçalves, Presidente
da Assembleia Geral da Nossa Escola, que
assistiram às finais dos jogos e colaboraram na
entrega de prémios, a quem muito agradecemos a
sua presença.

Um agradecimento às entidades que connosco
colaboraram, IPDJ, CCDT-CMP, Porto Lazer-CNP,
Escola Secundária Gonçalves Zarco, Docinho da
Prelada e Padaria Ribeiro. Um agradecimento final
aos Guias - jogadores das Nossas equipas de sub19 Feminino, Sub-17 e Sub-19 Masculino, aos
Treinadores, Diretores, Enfermeiros e Pais, pelo
apoio inexcedível que prestaram para que o Nosso
torneio fosse um êxito!
Até ao Hernanicup-2018!
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Sub-19 Feminino – Vence 10º Hernanicup
Benjamins e Infantis – Vice-Campeões
Afonso Almeida – Benjamins e Luís Rodrigues
Infantis, Recebem Prémios de Melhor
Jogador

A vitória das Sub-19 Feminino e os segundos
Lugares dos Benjamins (Escolas 1/4) e dos
Infantis B, para além do 3º lugar dos Infantis A,
foram um dos grandes momentos do torneio, a
quem
desejamos
felicitar,
jogadores,
treinadores e diretores pelas boas prestações
demonstradas.

Assume ainda particular realce em termos
individuais os prémios de melhor jogador do
torneio do Escalão de Benjamins, atribuído ao
Nosso jogador Afonso Almeida,

e do Escalão de Infantis, atribuído ao Luís
Rodrigues, que felicitamos pelo seu desempenho!

A Escola de Futebol Fintas de Braga, Serzedo, e
Escola de Futebol Hernâni Gonçalves, venceram os
prémios coletivos, tendo o Serzedo, vencido
também o prémio Fair-Play. Em termos
individuais, o prémio de melhor jogadora pelo
segundo ano consecutivo foi atribuído à Patrícia
(Dragon Force) em Sub-19 Feminino.
Foram oferecidos ainda a todos os jogadores uma
medalha comemorativa do evento, aos clubes,
uma foto da equipa e um troféu e aos Treinadores,
um Livro "Hernâni Gonçalves, Porto, Desporto e
Bitaites", entregue pela Dra. Alexandra Hernâni
Gonçalves.
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Campo de Férias da Páscoa
Dias 10, 11,12 e 13 de Abril – 2017
14h30- 18h00 – CCD-Porto
Com o objetivo de proporcionar uma ocupação
salutar dos tempos livres dos jovens no período
das férias da Páscoa, vamos organizar um
campo de férias fundamentalmente através de
atividades ligadas ao Futebol, procurando
simultaneamente promover um harmonioso
convívio desportivo e social entre os jovens.
DESTINATÁRIOS
- Jovens de ambos os sexos entre os 6 e os 16
anos de idade.

ATIVIDADES:
- Torneios de Futebol (relva sintética)
- Torneios de Futebol de 5 (em Pavilhão)
- Torneios de Habilidades Técnicas, Andebol
- Torneios de Mini-Golfe
- Natação (Piscina da Constituição)

Convívio Desportivo Inter-familiar
Pais vs Filhos
Dia 1 de Abril (sábado) – das 9h15 às
12h00 – Ccd - Porto
Atendendo que a Escola deverá ser vivenciada
não só pelos alunos mas também pelos pais,
professores e demais intervenientes, vamos
realizar no próximo dia 1 de Abril (Sábado)
entre as 9h15 e as 12h00, um convívio
desportivo de Futebol inter-familiar, onde cada
pai (mãe ou outro familiar) se irá juntar com o
seu filho e irá fazer um pequeno jogo contra
outro pai ou filho (jogos de 4x4 a 6x6; estes
jogos realizar-se-ão no mesmo campo e à
mesma hora, onde os filhos realizam as suas
aulas). Para este convívio gostaríamos de poder
contar com a Vossa presença. Não será
necessário
fazer
pré-inscrição,
bastará
comparecer no dia e hora acima mencionados
no nosso campo (no final do treino dos alunos,
onde teremos 1 balneário à vossa disposição),
com o seu equipamento e com boa disposição
no sentido de desfrutar de alguns momentos de
prazer e de alegria, através da prática do
Futebol.
Contamos Consigo!

GARANTIMOS:
- Técnicos qualificados
- Lanche diário aos participantes
PRÉMIOS
Serão atribuídos
participantes

prémios

a

todos

os

LOCAL E INSCRIÇÕES:
Rua Alves Redol, 292 (transversal às R. Damião
de Góis e R. Constituição)
Telefones: 919 613 611 / 916004460,
Email: geral@escfuthernani.com
Inscrições Limitadas!
Data limite de inscrição: 8 de Abril de 2017

FÉRIAS DA PÁSCOA
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 e do ABC do Futebol, que
as férias da Páscoa iniciar-se-ão no dia, 10 de
Abril (2ª Feira-inclusive), reiniciando-se as
atividades do 3º Período no dia 18 de Abril (3ª
Feira) de 2017.
Gostaríamos de desejar a todos os Nossos
Alunos, Pais e Familiares, os Votos de Uma Boa
Páscoa!
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Falta Acreditar no Valor do Jovem
Futebolista Português (iv)
Neste número iremos dar continuidade ao excerto da
entrevista realizada pela Beatriz Carneiro ao
Coordenador da Escola, Professor Rui Pacheco

Apostar na formação vale a pena, mas temos de
acreditar que os nossos jogadores têm valor.
Quando as nossas seleções jogam com outras
seleções jovens de outros países, os nossos
jovens têm muitas vezes êxito e se têm êxito é
porque têm valor e se têm valor, temos que os
aproveitar. Isto é uma questão que está
relacionada com as pessoas e com a
mentalidade de quem gere os clubes, porque
muitas vezes vão pelo caminho mais fácil, que é
comprar o jogador já feito que está ali ao lado.
Dá trabalho e é preciso ter paciência para estar
a formar jogadores durante algum tempo.
Formar jogadores de futebol numa academia,
como o FC Porto tem agora dois, como são o
caso do Rúben Neves, ou o André Silva, sem ter
de os ir comprar, valem milhões de euros. Esses
jogadores foram formados no clube e o clube
gastou pouco com eles, ao longo dos 10 anos de
formação no Futebol Clube do Porto. Se eles
forem transferidos para outro clube, vão
rentabilizar o investimento que foi feito neles.
São investimentos a longo prazo, que não
podemos avaliar a curto prazo, porque a curto
prazo o futebol de formação não dá lucro, mas
sim a longo prazo.

Falta Organização em Muitos Clubes
Portugueses
Falta ainda organização em muitos clubes
portugueses, porque os clubes têm de se
organizar cada vez mais com profissionais e
dirigentes devidamente capacitados. Eu acho
que o futebol deveria ser dirigido por dirigentes
oriundos do futebol, que jogaram futebol, que
passaram pela realidade, que conhecem a causa
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e que conhecem como é que o futebol deve ser
gerido e organizado.
Entendo que o futebol não está entregue às
pessoas do futebol. Os dirigentes, a maior parte
deles, não foram pessoas com ligação à
modalidade. Se as pessoas que são do meio
estiverem a dirigir aquilo que sabem e que
conhecem e se tiverem gente competente,
profissional e séria, com certeza que vamos dar
passos qualitativos no futuro da organização e
do funcionamento dos clubes, porque muitos
clubes ainda continuam a ser muito
desorganizados.

A Nossa Escola, pertence à Associação de
Futebol do Porto, que tem a sua participação
essencialmente a nível distrital e onde se
encontram filiados cerca de 500 clubes, as
pessoas que lá trabalham já nos disseram “a sua
escola está no top 5 ou no top 10 entre os 5 ou
10 clubes mais organizados aqui na Associação
de Futebol do Porto”, entre equipas como FC
Porto, Boavista, Salgueiros... Não sendo nós
uma organização profissional, tentamos ser
exigentes, rigorosos e cumpridores. Também
temos as nossas lacunas, com certeza, mas falta
ainda alguma organização nos Clubes
Portugueses.
Beatriz Carneiro

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