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A ESCOLA EM NOTÍCIAS 

Homenagem e Lançamento do Livro 
Biográfico do Prof. Hernâni Gonçalves 

“Porto, Desporto e Bitaites” 
 

 
O empenho do Professor Hernâni Gonçalves em prol da 
Escola, foi relembrado, numa singela homenagem realizada 
em sua honra, no passado dia 10 de Junho de 2015, cerca 
das 21h30, realizada no auditório da Faculdade de Desporto 
na Universidade do Porto, (que irá ser repetida, dia 4 de 
Julho às 16h00 no CCD) que contou com a participação de 
cerca de 200 pessoas, entre familiares (esposa, filhos, 
netos), amigos, treinadores, autarcas e comunicação social. 
O momento foi aproveitado para o lançamento do livro 
Biográfico do Prof. Hernâni Gonçalves, “Porto, Desporto e 
Bitaites”, da autoria do Professor Carlos Januário e editado 
pela Escola de Futebol Hernâni Gonçalves. 
O livro foi apresentado pelo autor – Prof. Carlos Januário e 
por Rui Pedroto (filho do ex-treinador José Maria Pedroto), 
tendo ainda havido vários depoimentos dos seus amigos, 
Raul Pizarro (CM Porto), Manuel Tavares (Ex- diretor do JN), 
Miguel Leal (treinador do Moreirense), Álvaro Costa 
(apresentador de TV), Daniel Deusdado (Diretor do 
Programas da RTP e da Liga dos últimos), tendo finalizado 
com um agradecimento da família, através da filha do Prof. 
Hernâni Gonçalves e presidente da Assembleia Geral da 
Nossa Escola, Alexandra Hernâni Gonçalves. 
Um dos momentos altos do evento foi a homenagem da 
Escola, através da passagem de um vídeo (da autoria dos 
Profs. Nuno Real e Rui Pacheco), que relatou um pouco da 
história da vida do Prof. Hernâni Gonçalves e que foi alvo 
de uma grande salva de palmas. 
Foi um evento muito bonito, que decorreu num ambiente 
muito agradável, muito bem moderado por Álvaro Costa, 
que mereceu a atenção de vários órgãos de comunicação 
social que estiveram na cobertura do evento, sendo uma 
justa homenagem ao Prof. Hernâni Gonçalves, por tudo 
aquilo que ele fez pela Escola, pelo Desporto e pela Vida! 
 
 

Cerca de 150 Participantes no 5º Seminário de 
Futebol, realizado no dia 10 de Junho na Faculdade 

de Desporto – U. Porto 
 

Cerca de 150 participantes, na sua maioria treinadores de 
Futebol, participaram no passado dia 10 de Junho, no 5º 
Seminário de Futebol, realizado no auditória da Faculdade de 
Deporto da Universidade do Porto. 
O Seminário realizou-se Integrado nas comemorações do 15º 
Aniversário, da Escola de Futebol Hernâni Gonçalves, 
destinado essencialmente à melhoria da Formação dos seus 
Treinadores, bem como de outros treinadores e do público em 
geral e que contou com um lote de conferencistas de grande 
nível, Prof. Dr. Júlio Garganta e Prof. Dr. Rui Garganta 
(Professores da Faculdade de Desporto, Prof. Miguel Lopes 
(ex- Treinador do FC Porto e Penafiel), Prof. Ricardo Chéu 
(Treinador do Ac. de Viseu), Prof.  Marisa Gomes (Treinadora 
da selecção Feminina da FPF), Prof. Dr. João Aroso (Ex. 
treinador Assistente da FPF), Prof. Rui Quinta (ex.treinador do 
Penafiel) e Prof. Miguel Leal (treinador do Moreirense) e ainda 
os Professores da Nossa Escola, Rui Pedro, Nuno Real e Rui 
Pacheco. 
Esta tem sido uma preocupação da Nossa Escola ao longo dos 
anos, pois para além da formação dos seus alunos, 
procuramos que os Nossos Professores / Treinadores, tenham 
uma formação contínua e atualizada, de modo a “Ensinarem 
Bem Para os Nossos Alunos Poderem Jogar Melhor”. 
 

 
 
O seminário saldou-se por ser um êxito, segundo o feedback 
recebido por parte dos participantes, sendo este, mais um 
marco importante no contributo da Nossa Escola para a 
melhoria do Futebol. 
 

Um agradecimento a todos os preletores e participantes e em 
especial aos organizadores do evento, nas pessoas dos Nossos 
Diretores, Gina Cardoso, Paulo Almeida e ao Nosso Staff, 
Professores Nuno Real, Álvaro Alves, Lourdes Pacheco, João 
Silva e André Moreia. 
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 Escola de Futebol com Uma Grande 

Representação no Torneio de Bragança 
 

Participamos nos passados dias 6 e 7 de Junho, no 
torneio de Bragança, que contou com a participação 
de 3 equipas da Nossa Escola nos Escalões de Pré-
escolas-1, Escolas-4 e Infantis (1 e 3), num total de 
cerca de 60 pessoas entre jogadores, treinadores, 
dirigentes e familiares, que estiveram presentes em 
Bragança a representar a Escola de Futebol Hernâni 
Gonçalves. 

 
A participação dos Nossos jogadores foi boa, 
tendo inclusivamente sido brilhante no Escalão 
de Pré-Escolas, que venceram todos os jogos 
disputados, tendo sido muito agradável verificar 
a boa prestação destes jovens, perante alguns 
adversários de boa valia.  
Também os Escolas-4 tiveram em bom nível, 
tendo tido apenas algumas dificuldades perante 
adversários federados, um ano mais velhos e 
mais corpulentos. Os Infantis acabaram por ter 
mais dificuldades, por terem jogado sempre 
contra equipas federadas, o que é 
compreensível, devido à nossa menor 
experiência. 
Este Torneio, Para além dos jogos, representa 
para muitos dos nossos jovens a primeira 
experiência em "estágio", e são experiências de 
vida como esta, que muitas vezes acabam por 
ficar na memória dos nossos jovens para mais 
tarde recordarem junto dos seus familiares e 
amigos. De referir não só o inexcedível apoio 
desportivo, dado pelo conjunto alargado de 
familiares presentes, na colaboração do 
transporte dos alunos, bem como o salutar 
convívio social, realizado entre todos, nos 
intervalos dos jogos, nas refeições, no bar, etc., 
que apreciamos muito e a quem a todos 
ficamos muito gratos. 
 

  
 

 

Escola de Futebol Envolvida em 27 Torneios 
de Futebol no mês de Junho, de Norte a Sul 

do País, em França e Espanha 
 

A Nossa Escola foi muito solicitada para participar 
em vários Torneios de Futebol no mês de Junho, 
tendo participado em 27 Torneios, desde 
Bragança, Paredes de Coura, Braga, Vila das Aves, 
VN Gaia, Matosinhos, Porto, Lisboa, França e 
Espanha. 
Esta grande participação, alargada ao território 
nacional e internacional, reflete um pouco o bom 
nome que a Escola vem adquirindo ao longo dos 
seus 15 anos de existência e é uma forma dos 
Nossos jovens poderem participar e conhecer 
outras realidades e jogadores de diferentes 
localidades e ou Países, sendo sempre uma 
atividade alegre e motivadora, que a maioria dos 
jovens gosta de participar e que a Escola em 
colaboração com os Pais, tem-se esforçado em 
aderir, apesar da grande logística organizativa que 
a tal obriga. 
A participação nestes eventos por equipas da 
Escola de Futebol, tem sido seletiva, englobando 
essencialmente jovens que tenham uma maior 
apetência para a prática do Futebol, pois na 
maioria das vezes defrontamos equipas federadas 
e já com uma grande experiência competitiva. 
As Nossas representações têm sido muito 
condignas quer em termos sociais, quer em 
termos desportivos, pelos feedbacks que vamos 
recebendo por parte das outras equipas. 

 
Em termos de resultados desportivos, salienta-se o 
1º lugar conquistado, pelos Pré-Esolas em Bragança; 
o 1º Lugar no Torneio de Vagos pelos Iniciados A, 
Infantis B e pelas Sub-19 Feminino, e ainda a vitória 
desta equipa no torneio do Cesarense.  
Saliente-se também em termos individuais, a 
conquista do troféu de melhor guarda-redes, 
alcançado pelo Tiago Morais, no Torneio do 
Salgueiros. 
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Iniciados A – Deixam Boa Imagem no Torneio 

Internacional de Futebol - Nantes - França 

A nossa equipa de Futebol de Competição de 
Iniciados A, teve um excelente comportamento 
desportivo e social no 26º Torneio Internacional 
Eurofoot-2015, realizado em Nantes - França, ao 
classificar-se em 5º lugar entre 32 equipas, 
tendo averbado 4 vitórias e 2 empates, tendo 
sido arredado dos 4 primeiros lugares, apenas 
no desempate de grandes penalidades com a 
equipa finalista da Prova. 
Salienta-se a grande qualidade de jogo 
evidenciada pela nossa equipa, que foi 
sustentada por muitos dos treinadores das 
outras equipas presentes, bem como pela 
organização, de tal forma que nos manifestou o 
interesse que no futuro voltemos a participar 
naquele evento. 

 
Merece ainda destaque o facto da Nossa equipa 
ter sido motivo de destaque numa página inteira 
de um jornal local, com foto de um dos nossos 
jogos, entrevista ao treinador Rui Pedro e 
salientando a lufada de ar fresco que a nossa 
equipa veio trazer ao torneio. 
Ficamos deveras orgulhosos pelo 
comportamento social dos nossos jogadores que 
facilmente estabeleceram relações com as 
equipas francesas do Maine, a equipa croata 
bem como com os pais das famílias de 
acolhimento e ainda com jovens de outras 
nacionalidades. 
Foi uma experiência muito gratificante para 
todos os participantes, ficamos deveras felizes 
pela forma condigna com que todos 
representaram a Nossa Escola, esperando que 
no próximo ano, possamos também vir a 
retribuir a forma como fomos recebidos. 
 
 

Qualidade do Futebol da Escola Começa a Ter 

Reconhecimento Interno e Além-fronteiras 
 

Tem sido apanágio da Nossa Escola desde o seu 
primeiro dia de funcionamento, tentar 
implementar um Ensino de Qualidade junto dos 
seus alunos, inserido dentro de uma 
determinada forma de jogar (Modelo de Jogo), 
em que privilegie fundamentalmente, uma boa 
circulação da boa, de forma inteligente e 
objetiva (evitando o jogo anárquico com base no 
pontapé para a frente), que dê prazer aos 
jogadores e que dê gosto de observar pelos pais 
e espectadores. 
Ao fim de 15 anos de ensino/Treino, começamos 
a “colher os frutos” da Nossa intervenção, junto 
de grande parte das Nossas equipas, fruto 
fundamentalmente da Escola possuir uma forma 
de jogar idêntica em todos os seus escalões, à 
qualidade dos Professores / Treinadores, à 
estabilidade dos corpo docente e o bom espírito 
de entreajuda e de bem estar reinante entre 
todos os intervenientes da Escola (Professores, 
Alunos e Pais). 
É assim com um grande motivo de orgulho, que 
temos recebido feedbacks muito elogiosos por 
parte das diferentes equipas nacionais e 
Internacionais, sobre o comportamento social 
dos Nossos jovens e fundamentalmente a Boa 
qualidade de Jogo apresentada pelas Nossas 
equipas. 
Este facto tem-nos sido transmitido a nível 
nacional, quando nos dizem que as equipas do 
Hernâni “gostam de ter a bola e de jogar a bola 
no Pé”, e a nível internacional, quando os 
responsáveis da equipa de Zamora, nos 
transmitiram que gostariam de fazer um 
intercâmbio com a Nossa Escola, por apreciarem 
a forma de jogar das Nossas equipas e como 
recentemente em França fomos motivo na 
comunicação social “ Portugueses uma Lufada 
de Ar Fresco”, na abordagem do jogo, para além 
de alguns treinadores, nos abordarem, as razões 
da forma de jogar da nossa equipa. 
 

Este é um motivo de orgulho para a Nossa 
Escola, difícil de atingir, mas que vamos procurar 
manter, porque este é “O Nosso Caminho”. 
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Fim de Atividade  da Escola de Futebol 
do Polo Leça do Balio 

 
Após oito anos de parceria entre a Nossa Escola e 
o Desportivo de Leça do Balio, iremos  por 
iniciativa do Leça do Balio, terminar a nossa 
atividade no final da presente época desportiva. 
Ao longo destes anos de atividade criamos, em 
Leça do Balio, uma escola de valores em que o 
ensino / treino de futebol, as atitudes e a 
socialização entre alunos, professores e pais,  
foram os nossos principais objetivos. 
O profissionalismo, o respeito e o bom ambiente 
entre todos os intervenientes, foram as nossas 
principais preocupações e que marcaram a nossa 
forma de ser e de atuar perante o futebol e nas 
relações diárias do funcionamento da Escola. 
Ao longo de todos estes anos, fomos cooperando 
e também superando alguns obstáculos que nos 
foram colocados (horários, espaços)  pelo 
funcionamento do clube, sempre a bem dos 
nossos alunos. No decurso deste ano, fomos 
abordados pelo Leça do Balio, no sentido de 
finalizarmos as nossas atividades nas suas 
instalações, alegando o facto da Câmara 
Municipal de Matosinhos não concordar que 
Instituições fora do Concelho, utilizassem 
instalações do Município de Matosinhos. Após 
esta tomada de posição, entendemos que não 
haveria condições para a continuidade da Nossa 
Escola em Leça do Balio, razão pela qual no final 
do presente ano letivo, iremos deixar as 
instalações do Complexo Desportivo de Leça do 
Balio. Como pretendemos que a relação que 
iniciamos com os Nossos alunos de Leça do Balio 
não termine nesta fase e possa vir a ter 
continuidade no futuro, convidamos todos 
aqueles que assim o desejarem, para nos 
acompanharem e reforçarem a Nossa Escola no 
Porto, se possível com os mesmos professores e 
nas mesmas turmas. Para terminar gostaríamos 
de deixar uma palavra de agradecimento a todos 
os alunos e Encarregados de Educação que 
depositaram a Sua confiança em Nós, ao longo 

destes 8 anos e esperar que se possam vir juntar 

a Nós, desta vez no Pólo I do Porto, da Nossa 
Escola. 
 

VENCEDORES DE TORNEIOS DE VERÃO 
Sub-12  - Vagos-Cup-2015 
Sub-15  - Vagos-Cup-2015 

Sub-19 – Feminino – Cesarense e Vagos 

Foram muitas as equipas de Competição da Nossa 

Escola, que estiveram envolvidas nos diferentes 

Torneios de Final de ano, em que a Escola participou, 

não sendo possível mencionar todos, aqui fica o 

resgisto das equipas que se sagraram vencedoras nos 

Torneios onde participaram: 

SUB-12 – VAGOS-CUP-2015 

 

SUB-15 – VAGOS_CUP_2015 

 

SUB-19 – FEMININO – CESARENSE E VAGOS_2015 
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Almoço e Entrega De Prémios, das Equipas de 

Competição / Apresentação Do Livro Do 
Professor Hernâni Gonçalves 

   Dia 4 de Julho (Sábado) – 14h00 – 
Restaurante Porto de Honra – CCD-Porto 

 
Integrado nas Comemorações do 15º 
Aniversário, vai a Escola de Futebol Hernâni 
Gonçalves, organizar no dia 4 de Julho (Sábado) 
pelas 14h00, no Restaurante Porto de Honra 
(situado nas instalações da Nossa Escola em 
frente ao Campo de Futebol) um almoço 
comemorativo da efeméride e onde cerca das 
16h00, se procederá à entrega dos prémios, á 
equipa de Sub-19 Feminina que se sagrou 
campeã distrital da AF Porto, aos jogadores, 
treinadores, dirigentes e adeptos, que se 
destacaram ao longo do ano, bem como aqueles 
alunos que terminaram o seu percurso neste ano 
na Nossa Escola e onde faremos também a 
apresentação da Livro, “Porto,, Desporto e 
Bitaites” - Professor Hernâni Gonçalves. 
 
O livro é uma edição da Escola e foi feito de 
forma a prestarmos uma justa homenagem ao 
Mentor da Escola, Professor Hernâni Gonçalves, 
razão pela qual gostaríamos de o convidar a 
estar presente na apresentação do mesmo, 
colaborando com a Escola na sua aquisição  
(custo, 10,00€) e no caso de não poder estar 
presente, poderá fazer a aquisição do mesmo na 
Secretaria da Escola. 
 
O convite para o almoço, é aberto Alunos, Pais e 
Familiares, (Escola de Futebol inclusive) sendo o 
custo da refeição de 15,00€ por pessoa (crianças 
com idade inferior a 10 anos 12,00€ por criança). 
Inscrições limitadas, devido ao número 
circunscrito de lugares vagos existentes. 
 
A inscrição deverá ser feita na secretaria da 
Escola, até ao dia 1 de Julho de 2015.  
 
Participa! 
 

 
   
 
 

 
Carolina Almeida, Irmã do Aluno Francisco 

Almeida  Sagra-se Campeã Nacional de 
Ginástica Artística 

 
A irmã do Nosso aluno Francisco Almeida ( 
Escolas 4), Carolina Almeida, sagrou-se campeã 
nacional de ginástica artística feminina, escalão 
de juvenis. Com um 1.º lugar no solo, 2.º nas 
paralelas e saltos e 3.º na trave. Foi também 
campeã por equipas. É atleta do Sport Club do 
Porto, representa a Nossa seleção nacional e é 
uma adepta ferverosa da ginástica. 
 

 
 
 
Talvez, haja algum genes familiar, pois o 
Francisco, revela também uma boa apetência 
para o Futebol e para além disso revela algo 
ainda mais importante que é a paixão e o gosto 
pela modalidade e pela Escola, revelado pelo 
tempo que dedica à prática da modalidade, 
antes e depois dos treinos, ao gosto que 
patenteia (assim como o Pai) como assíduo 
espetador de muitos jogos das equipas de 
Competição da Escola. 
 
 Os nossos parabéns à Carolina e à família, pelo 
grande êxito alcançado. 
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Tiago Costa e Murilo (Sub-16) – Primeiros 

Jogadores Masculinos a Representar a Seleção 
Distrital da AF Porto 

Os Nossos jogadores, da equipa de Juvenis de 
Competição, Tiago Costa e Murilo, foram os primeiros 
jogadores masculinos da Nossa Escola a serem 
convocados para a Seleção Distrital da AF Porto, para 
os Jogos do Eixo Atlântico, facto que constitui uma 
honra para eles e para a Nossa Escola, desejando que 
possam ter uma prestação condigna com as 
capacidades que possuem. 
 

CAMPOS DE FÉRIAS – “SKILLS CAMP”  
 Habilidades Técnicas e Jogos de Futebol 

1º Campo: 29 Junho a 3 de Julho    
 2º Campo: 6 a 10 de Julho–CCD-PORTO 

Iremos organizar nas duas primeiras semanas de 
Julho, dois campos de férias, com atividades ligadas 
ao Futebol. O Campo de Férias denominar-se-á “ 
SKILLS CAMP”, que engloba um conjunto de 
atividades no sentido de promover a melhoria das 
habilidades técnicas do Futebol (a finta, o drible, o 
remate, etc.), bem como um conjunto de pequenos 
jogos (3x3, 5x5, 7x7), que contribuam para um 
melhor aprimoramento tático dos jovens. Nesse 
sentido, convidamos o seu educando a participar nos 
referidos campos, que irão decorrer de 29/Junho a 3 
de Julho e de 6 a 10 de Julho, das 14h30 às 18h00, 
sendo as inscrições limitadas a 40 alunos por campo. 

 

Inscrições Para o Ano Letivo 2015/16 
No sentido de assegurar com a devida antecedência a 
inscrição do seu educando no horário e turma 
pretendidas para o ano lectivo 2015/16, sugerimos a 
todos os Pais e ou Encarregados de Educação que 
procedam à inscrição do seu educando logo que 
possível, na Secretaria da Escola e de acordo com as 
Normas de Funcionamento e Ficha de Inscrição para 
o novo ano. O valor das quotizações dos alunos será 
idêntico aos do atual ano letivo.  
Lembramos que só poderão efectuar a inscrição para 
2015/16, os alunos que tiverem liquidado todas as 
quotizações (Junho inclusive) referentes ao presente 
ano letivo.  

Atividades Letivas 
As atividades letivas do ano 2014/15 terminaram no 
dia 30 de Junho de 2015, reiniciando-se as atividades 
do ano letivo 2015/16 a 1 de Setembro de 2015.  
Queremos aproveitar esta oportunidade para 
agradecer aos nossos alunos e aos Seus Encarregados 
de Educação, a confiança que nos deram de poder 
contribuir para o processo de Formação dos cerca de 
400 jovens que constituem a Nossa Escola e desejar-
lhes, os votos de uma Boas e agradáveis férias! 

Equipa de Sub-19 Feminina Sagra-Se Campeã 
Distrital e Representa Pela Primeira Vez a 

Escola Num Campeonato Nacional 
 

 

A Nossa equipa de Sub-19 Feminina, sagrou-CAMPEÃ 

DISTRITAL DE JUNIORES DA AF PORTO, tendo na 

penúltima jornada, ido vencer o Boavista no Estádio 

do Bessa por 3-2, assegurando o tão almejado título a 

uma jornada do fim. 

Este foi um feito histórico para a Nossa Escola, que 

após três anos da formação de uma equipa feminina, 

conseguiu alcançar o topo Distrital, subindo para dois 

o palmarés da Escola em títulos de campeão, após o 

alcançado em 2008/09, em Futebol-7 pelos Sub-12 

masculinos. 

Ficou mais uma vez demonstrado, que no Futebol, a 

equipa é mais importante que os valores individuais, 

pelo que não será de mais salientar o grande trabalho 

coletivo desenvolvido por todos, ao longo destes três 

anos desde que foi criada a equipa. 

Este é um momento de grande regozijo para a Nossa 

Escola, que gostaríamos de compartilhar com todos 

em especial, jogadoras, treinadores, psicólogo, 

fisioterapeuta, diretores, Pais, familiares, amigos e 

todos o Nossos apoiantes, jovens jogadores e adultos 

que constituíram a "Mancha Laranja" no apoio a esta 

grande equipa. 

Após o jogo a festa iniciou-se no relvado do Bessa, 

prolongou-se num longo cortejo automóvel ruidoso, 

com bandeiras, cânticos e buzinadelas, até ao CCD-

Porto, onde se seguiu a festa com banho no relvado, 

cânticos, homenagem aos treinadores, penaltis, e 

lanche entre todos. Esta vitória permitiu que a Nossa 

Escola tivesse pela primeira vez sido representada 

num Campeonato Nacional 

PARABÉNS A TODOS! 

 


