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Associação Juvenil Escola 

de Futebol Hernâni Gonçalves 

Número 59 – Maio de 2014 Número 78 – Maio de 2016 
A ESCOLA EM NOTÍCIAS 

 

 

Grande Evento da Apef na Nossa Escola e 
Em Serzedo - 23 de Abril 

A nossa Escola foi palco de mais um encontro 

de Escolas de Futebol, associadas à 

Associação Portuguesa de Escolas de 

Futebol (APEF). No campo da Nossa Escola 

do Porto, estiveram presentes de 8 escolas / 

clubes e à volta de 300 participantes, que 

realizaram animados jogos entre os diferentes 

escalões, arbitrados pelos Nossos jovens 

jogadores da equipa de Competição de Sub-

16, tendo imperado um salutar convívio 

desportivo na maioria dos jogos realizados. 

 

Também no mesmo dia em Serzedo, as 

nossas equipas do GRUPO 2, estiveram 

presentes em elevado número, notando-se 

apenas a fraca adesão da equipa de Escolas-

3, neste evento, mas que de uma forma geral 

foi do agrado de todos. 

No próximo dia 21 de Maio, contamos realizar 

mais um evento mensal da APEF. 

No dia 26 de Maio, a APEF irá organizar em 

Brga um Encontro de Encerramento de 

Escolas de Futebol, no Campo de S. Paio de 

Arcos, cujo evento é limitado a uma ou duas 

equipas por escola e que irá ser destinado 

aos Escalões de Minis, Pré-escolas e 

Escolas. 

Neste final de ano temos recebido ainda 

outros convites para a participação em 

diversos Torneios, como Vila das Aves (29 de 

Maio), Bragança (11 de Junho) e Cartagena-

Espanha, 17 e 18 de Junho, que irão ser 

restritos aos jovens com uma melhor 

apetência para o Futebol. 

 
 

Ação Social da Escola de Futebol Junto de 
Instituições de Apoio a Jovens Carenciados 

A Nossa Escola, tem vindo a desenvolver, um 

conjunto de ações de índole social, não só junto 

dos cerca de 20 dos atuais alunos que 

frequentam a nossa Escola, como também, na 

integração de jovens que se encontram 

institucionalizados, em organizações onde vivem 

fora das suas famílias.  

Assim, recentemente a Nossa Escola formalizou 

parcerias de apoio gratuito, no ensino/treino do 

futebol de jovens oriundos da Casa de 

Cedofeita (masculino) e do Lar Rosa Santos 

(Feminino), esperando desta forma poder 

contribuir para a melhoria da formação e da 

integração social destes jovens. 

 A Internacionalização da Escola Começa a ser 
uma ealidade, com intercâmbio com Equipas 

de Espanha, França, Holanda e Inglaterra 

 

A forma como a Nossa Escola se tem vindo a 

afirmar a nível da sua formação e dos contactos 

internacionais que tem vindo a estabelecer, 

originou que só no decorrer deste ano tenhamos 

recebidos equipas de origem holandesa 

(feminina), inglesa (masculina e feminina), 

Francesa (Vertou e Haute de Gaulaine) e 

Espanhola, Santiago de Compostela, Vila Garcia 

de Arousa e Cartagena (a concretizar). 

 

(Fotos da Autoria do Pai do nosso aluno Luis Carvalho) 
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Grande Entusiasmo no Encontro Desportivo 
Entre as Nossas Equipas e uma Escola do Sul 

de Inglaterra 

Foi uma inesperada mas entusiasmante tarde 

desportiva, aquela realizada no domingo dia 3 

de Abril, entre as 15h00 e as 20h00, nas 

instalações da Nossa Escola no CCD-Porto. 

O convite relâmpago surgiu na véspera do 

encontro e graças ao empenho dos nossos 

treinadores, dirigentes e jogadores, 

conseguimos reunir 4 equipas dos seguintes 

escalões: 

Sub-19 Feminino 

Sub-14 - masculino 

Sub-16 - masculino 

Sub-18 – masculino 

 
Os nossos jogadores compareceram em número 

muito aceitável, tendo os jogos decorrido a partir 

das 15h30 e de uma forma muito fluída, de tal 

forma que às 19h30 o evento teve o seu 

encerramento. 

As nossas equipas tiveram um bom 

desempenho, tendo vencido três dos quatro 

jogos em disputa. 

No final a Escola teve a oportunidade de 

oferecer um galhardete a cada uma das equipas 

convidadas, sendo uma atividade a voltar a 

repetir no futuro. 

 

 

Bom Exemplo de Como Receber 
Demonstrado pela Nossa Escola Durante 

Quatro dias às Equipas Francesas de 
Vertou e Haute de Gaulaine em Sub-14/15 

 
É de enaltecer o grande envolvimento da 

Escola e em especial dos Pais, dirigentes, 

treinadores e jogadores do Escalão de 

Iniciados, na colaboração da receção dos 

cerca de 60 franceses das equipas de Haute 

de Gaulaine e de Vertou, que nos visitaram 

durante 4 dias, que para além de terem 

visitado os locais mais emblemáticos da 

Nossa cidade, centro histórico do Porto, 

Ribeira, Clérigos, Avenida dos Aliados, Foz, 

Caves Vinho do Porto, Passeio de Barco no 

Douro, Parque da Cidade, Casa da Música, 

Praias da Matosinhos e Leça, Estádio do 

Dragão, Estádio do Bessa, gastronomia 

portuguesa, culminou com um torneio 

quadrangular, arbitrado pelos Nossos 

jogadores da equipa de Juvenis A, seguido de 

um convívio e de um pic-nic oferecido pelos 

pais dos Nossos jogadores da equipa de 

Iniciados, para cerca de 150 pessoas, cuja 

iniciativa, faz de nós uma VERDADEIRA 

ESCOLA DE FORMAÇÃO SOCIAL E 

DESPORTIVA 
Um agradecimento especial a todos pelo 
grande empenhamento demonstrado, sendo 
de salientar o grande espírito de entreajuda e 
de partilha demonstrado pela maioria dos 
Nossos Pais das equipas de Iniciados, no 
acolhimento, no fornecimento das refeições e 
no tratamento exemplar prestado aos jovens 

das equipas Francesas, cujo espírito de 

Solidariedade muito nos enobrece. 

Grato! 
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Professor Rui Pacheco Presente em Lisboa 
em Seminário de Direção Técnica De Escolas 

De Futebol na Universidade Lusófona 
 

 

 

A convite da Universidade Lusófona de 

Lisboa, o Presidente da direção da Nossa 

Escola, Professor Rui Pacheco, este presente 

em Lisboa, num seminário subordinado ao 

tema "Direções Técnicas de Escolas de 

Futebol", onde teve oportunidade de expor as 

ideias, a orgânica e a metodologia de Ensino, 

seguida da nossa Escola, o que mereceu um 

elevado interesse por parte dos participantes 

no evento, em especial pelo antigo jogador do 

Benfica, João Alves (luvas pretas), que 

também dirige uma Escola de Futebol em 

Santiago do Cacém. 

O momento serviu também para o Professor 

Rui Pacheco lançar a ideia da criação de uma 

Delegação da Associação Portuguesa de 

Escolas de Futebol (da qual é Presidente), na 

cidade de Lisboa e que parece ter tido uma 

boa aceitação por parte dos presentes 

O facto de sermos a única Escola 

representada no seminário, fora do âmbito 

dos denominados grandes clubes, como as 

Escolas de Futebol do Benfica, Sporting e de 

"Os Belenenses", fazem com que a Nossa 

Escola comece a ter também já uma elevada 

reputação não só ao nível da cidade do Porto, 

como também a nível nacional. 

 
 
 
 
 
 

Infantis B, Vencem Torneio Danone Cup – 
Fase Regional – Norte e Apuram-se para a 

Fase Final em Lisboa 

 
A Escola de Futebol Hernâni Gonçalves 
venceu o prestigiado torneio Danone Cup – 
Fase Regional Norte, tendo na fase de grupos 
vencido, o Custóias, o Boticas e o Salgueiros 
tendo vencido na final a Escola de Futebol 
Fintas de Braga por 2-1 num animado e bem 
disputado jogo de futebol. 
No jogo de disputa para os 3º e 4º lugares o 
FC Famalicão venceu o Salgueiros por 1-0. 
A Escola de Futebol Hernâni Gonçalves, a 
Escola de Futebol Fintas, o FC Famalicão e o 
Salgueiros ficaram apuradas para no dia 18 
de junho, irem disputar a fase final do Torneio 
no Estádio do Jamor, em Lisboa. 

 
A organização do torneio foi da 
responsabilidade da Escola de Futebol 
Hernâni Gonçalves, que teve a cobertura 
televisiva do Porto Canal. 
De salientar o excelente comportamento dos 
jogadores, treinadores e público que 
proporcionaram uma agradável tarde 
desportiva a todos os que estiveram 
presentes no evento. 
Boa sorte para a Nossa equipa para Lisboa! 
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Escola Organiza 6º Seminário Internacional 
de Futebol – dia 10 de Junho – Faculdade 

de Desporto – U. Porto 
 

Integrado nas comemorações do seu 16º 
Aniversário, a Escola de Futebol Hernâni 
Gonçalves, vai organizar no dia 10 de Junho de 
2016, entre as 8h30 e as 22h00, o 6º Seminário 
de Futebol, destinado essencialmente à 
melhoria da Formação dos seus Treinadores, 
bem como de outros treinadores e do público 
em geral. 
Contamos com um leque alargado de 
Professores Universitários e de Treinadores de 
referência do Futebol Nacional, como 
treinadores da 1ª e 2ª Ligas e Treinadores da 
Nossa Escola. 
 

 
 

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”. 
Mais informações brevemente no facebook em:  
Seminário de Futebol Hernâni Gonçalves! 
 
 

4 Equipas da Escola de Futebol nas Fase 
Finais dos Campeonatos da AF Porto 

 

As Nossas equipas de Infantis A, Infantis B, 
Juvenis A e Iniciados A, apuraram-se para 
disputar as fases finais das respetivas provas, 
encontrando-se entre as melhores equipas do 
distrito do Porto, nas provas onde estão 
inseridas. 
É com certeza um motivo de orgulho para todos 
nós, a prestação que os nossos jovens estão a 
ter, sendo ainda de ter em consideração a prova 
tida até agora sem mácula, pela nossa equipa 
de Sub-19 Feminino, assim como o esforço 
demonstrado pelas nossas equipas de Juniores, 
Iniciados B e Juvenis B, desejando a todos os 
maiores êxitos nas provas onde estão inseridos. 
 

Álbum de Recordações 

 

Ao longo dos seus quase dezasseis anos de 
existência, a Nossa Escola tem-se vindo a 
afirmar numa Escola de Excelência na formação 
de Jogadores e de Treinadores. A ligação à 
Nossa Escola por parte dos antigos alunos tem 
sido muita e não são raras as vezes que vimos 
muitos deles a nos revisitar com alguma 
regularidade. 

 
 

No caso da foto, vejam se reconhecem, dois 
antigos alunos, que atualmente são treinadores 
da Nossa Escola, assim como um dos filhos do 
atual coordenador, Professor Rui Pacheco. 
Este é o espírito que gostaríamos de preservar 
para sempre e quem sabe se brevemente irá 
nascer um novo grupo, formado por antigos 
alunos, denominado “ HERNÂNI ALUMNI”. 
 

 

 


