Associação Juvenil Escola
de Futebol Hernâni Gonçalves
Número 87 – Abril de 2017

A ESCOLA EM NOTÍCIAS

PAIS E MÃES ADERIRAM EM GRANDE
NÚMERO AO CONVÍVIO FAMILIAR DE
FUTEBOL DA PÁSCOA
A Escola de Futebol Hernâni Gonçalves, entende
que a Escola, deverá ser vivenciada não só pelos
seus alunos e alunas, como também pelas
famílias e amigos.

Neste sentido, organizamos mais uma atividade
de convívio desportivo, utilizando como meio o
Futebol e que juntou no passado Sábado dia 1
de Abril, mais de 300 participantes, entre
jogadores e familiares, num agradável
momento de convivialidade entre todos aqueles
que constituem a Nossa Escola.

O Futebol é uma modalidade agregadora e
quando realizada com o espírito com que todos
o fizeram é de facto uma fonte de alegria,
prazer e de festa, que esperamos vir a repetir
no decurso do mês de Junho e que deverá ser
um exemplo para todos aqueles que gostam
desta ativididade desportiva.

ENCONTROS DA APEF NA NOSSA ESCOLA E
EM ERMESINDE CONCLUEM AS ATIVIDADES
DO SEGUNDO PERÍODO
No dia 8 de Abril, os cerca de 400 alunos da Nossa
Escola, estiveram envolvidos nos encontros da
Associação Portuguesa de Escolas de Futebol, que
se realizaram na Nossa Escola no Porto e em
Ermesinde. O esplendoroso dia de sol, foi o ideal
para a grande animação de todos os jovens da
Nossa Escola e dos clubes amigos, com quem
tivemos oportunidade de conviver, sendo mais
forte a adesão dos nossos alunos no encontro do
Porto, do que em Ermesinde. (Foto de José Dias)

Embora as deslocações das nossas equipas sejam
relativamente curtas, verifica-se sempre uma
maior adesão dos alunos, quando o evento
decorre nas nossas instalações, do que
propriamente quando decorrem nos campos das
outras Escolas/Clubes, o que tem levado a que por
vezes tenhamos poucos alunos, pelo que
solicitamos aos Encarregados de Educação a
melhor colaboração para que os seus educandos
também participem nos eventos fora das nossas
instalações.
Nos escalões de Iniciados e de Infantis, devido ao
reduzido número de equipas dos Clubes
adversários, vimo-nos na obrigação de realizar
sempre torneios só entre as nossas equipas no
CCD-Porto em iniciados e nos Infantis, realizamos
sempre um dos jogos com uma das nossas
equipas, pelo que pedimos a melhor compreensão
de todos para um facto que não conseguimos
ultrapassar e que não depende de nós. Iremos
agora fazer um pequeno interregno, para que
todos se possam juntar com as suas famílias nesta
Quadra Pascal, retomando as atividades do 3º
Período no dia 18 de Abril (3ª Feira). Boa Páscoa!
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ESCOLA MUITO SOLICITADA PARA
PARTICIPAR EM TORNEIOS DA PÁSCOA

INICIADOS B VENCEM TORNEIO DE VILA
REAL, INFANTIS A, FICAM EM SEGUNDO
LUGAR NO GRUPO
A convite do município de Vila Real e dos
principais clubes da região, a nossa Escola esteve
muito bem representada no Torneio de Vila Real,
tendo a equipa de Iniciados B, vencido o Torneio
de Sub-14, ao longo do qual averbou três triunfos
e uma derrota.

A forma como as equipas da Nossa Escola se
têm apresentado em campo e nos locais onde
têm participado, tem solicitado o apreço pelos
demais clubes / instituições, o que suscitou um
alargado número de convites, para as nossas
equipas de participarem em torneios da Páscoa,
nomeadamente:
- Vila Real – 7 e 8 de Abril – Iniciados B
- Vila Real – 9 de Abril – Infantis A
- Vila Garcia de Arousa – Espanha – 13 e de 14
Abril – Infantis B
- Fânzeres – Gondomar – 15 de Abril – Escolas 1
- Fânzeres – Gondomar – 15 de Abril – Escolas 4
Votos de Bons torneios para Todos os
Participantes!

Também os Infantis A, tiveram uma boa prestação
no torneio, tendo tido em termos de resultados
uma prestação idêntica aos Iniciados B, porém,
classificaram-se em 2º lugar no seu grupo.
Foi sem dúvida uma boa jornada em termos de
divulgação da Nossa Escola junto da comunidade
de Vila Real, não só pela postura demonstrada,
como também pelos resultados e pela boa
qualidade de jogo apresentada, como constituiu
mais uma experiência muito interessante para
todos aqueles que tiveram envolvidos nos
torneios.
(Foto de Rui Carvalho)
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INFANTIS-A NA FASE FINAL
INICIADOS-A ASSGURAM A PERMANÊNCIA
JUVENIS-A DESCEM Á 2ª DIVISÃO

A equipa de Juniores, iniciou a prova de uma
forma muito intermitente, mas fez uma fase
final muito consistente, que por pouco não
nos permitiu aceder à fase final.
As equipas B, de Infantis, Iniciados e Juvenis,
que tiveram este ano, um menor grau de
exigência em termos de rendimento
desportivo,
denotaram
uma
evolução
interessante ao longo da época desportiva,
esperando agora uma boa participação nas
provas complementares e nos Torneios de
final de ano que se avizinham.

Terminada que está a primeira fase dos
campeonatos distritais da AF Porto, o balanço
geral da generalidade das equipas de
competição, é positivo pela qualidade de jogo
demonstrada e pelos resultados desportivos
alcançados.
Em termos do desempenho desportivo a
maior saliência vai para os Infantis-A, que se
conseguiram apurar para a fase final da
prova, indo agora disputar com mais três
equipas o título de campeão distrital da AF
Porto.
Os Iniciados-A, conseguiram na última
jornada os seus objetivos ao alcançarem a
manutenção na 1ª divisão, após um jogo
muito bem conseguido e com a vitória sobre o
Salgueiros.
A Nossa equipa de Juvenis A, que após uma
competição realizada com grande dignidade,
não conseguiu alcançar os objetivos de se
manter na 1ª divisão.
Sabemos que temos uma equipa constituída
por muitos jogadores do primeiro ano no
escalão, que nos poderá ter trazido alguma
desvantagem em relação às demais equipas,
mas que contamos com a colaboração de
todos, para no próximo ano, voltarmos
novamente à 1ª divisão. No entanto, foi
notório durante toda a época o grande
empenho
que
jogadores,
treinadores,
dirigentes e pais, colocaram em todos os
momentos na defesa dos interesses da
equipa.

Grato a todos, jogadores, treinadores,
dirigentes, fisioterapeutas, familiares e amigos,
pelo
grande
empenho
e
dedicação
demonstrados ao longo do campeonato no
apoio às nossas equipas.
Rui Pacheco

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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