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Associação Juvenil Escola 

de Futebol Hernâni Gonçalves 

Número 59 – Maio de 2014 Número 81 – Outubro de 2016 
A ESCOLA EM NOTÍCIAS 

 

Jogos / Encontros da APEF em Outubro 
Formação das Equipas 

 
Os Encontros desportivos mensais em que iremos 
participar organizados pelas diferentes Escolas, 
associadas à Associação Portuguesa de Escolas de 
Futebol (APEF), iniciar-se-ão no mês de Outubro, 
prevendo-se que o primeiro Encontro Desportivo tenha 
lugar entre 22 e 29 de Outubro do corrente ano 
(posteriormente daremos informações detalhadas). 
O escalonamento dos Alunos pelas equipas da Escola, 
far-se-á fundamentalmente com base na constituição 
das turmas, salvo algumas exceções, em que são 
constituídas tendo por base o seu nível de desempenho. 
 

 
 

A Escola irá empenhar-se para ter toda a informação 
disponível sobre a constituição das equipas a partir de 
meados do mês de Outubro, pois houve alunos que se 
matricularam na Escola só no decurso deste mês. Essa 
Informação, poderá ser consultada no “placar” da 
Escola (junto ao Bar), na Secretaria, junto dos 
Professores ou no site da escola 
www.escfuthernani.com, em equipas – lista de equipas, 
que serão atualizadas brevemente no link 
http://escfuthernani.com/equipas-esc-fut/lista-de-
equipas/ 
 
Os alunos do ABC-futebol (3, 4 e 5 anos) ainda não 
participam nestes eventos mensais, tendo sempre aulas 
aos Sábados de manhã. 
Tendo algumas equipas/turmas um elevado número de 
alunos, vamos ver qual a adesão dos alunos no primeiro 
Encontro e depois se virmos que há equipas com um 
elevado número de participantes, faremos um 
ajustamento das mesmas. 
Devido ao elevado número de alunos que frequentam a 
Escola, aconselha-se os Pais e ou Encarregados de 
Educação dos alunos a consultarem as referidas listas e 
em caso de alguma dúvida, consultar a Secretaria ou o 
Coordenador da Escola.         
                                                 Rui Pacheco 
                                                         

 

 

Elevada Procura Pela Escola de Futebol  

Início do Ano Letivo Supera os 300 Alunos 
 

A Nossa Escola, mereceu a maior procura de sempre 
no presente ano letivo, por parte dos Alunos e dos 
Encarregados de Educação, tendo ultrapassado mais 
de 300 alunos. 
 

Tal facto, originou que a maioria das turmas tenha 
ficado completas (tendo algumas delas, ultrapassado 
o seu limite), levando a que a Escola tivesse de abrir 
duas novas turmas à semana e duas novas turmas ao 
Sábado para dar resposta às pretensões dos alunos. 
 

A abertura destas novas turmas, obrigou a uma 
maior racionalização dos espaços de jogo (nem 
sempre com as dimensões ideais), esperando que 
estes reajustamentos, possam merecer a melhor 
compreensão de todos no decorrer das aulas. 
Tivemos de abrir uma lista de espera, para no caso 
de haver alguma desistência podermos integrar 
novos alunos, havendo ainda a possibilidade de 
virmos a criar uma nova Turma do ABC-Futebol ao 
Sábado de manhã. 
 

 
 

Nesta fase inicial do ano letivo, estamos a fazer 
ainda pequenos ajustamentos na formação das 
turmas e nas equipas, esperando que a curto prazo 
tudo se encontre dentro da normalidade. 
De referir alguma incapacidade de resposta por 
parte da empresa que nos fornece equipamentos, 
levando a que alguns alunos estejam já há algum 
tempo à espera dos mesmos, pelo que tudo iremos 
fazer para que haja uma maior celeridade na sua 
entrega.  
Sendo os Alunos o principal Centro de Interesse da 
Nossa Escola e apesar do acréscimo significativo do 
número de alunos no corrente ano, vamos procurar 
ter a melhor qualidade possível da intervenção 
pedagógica dos professores e dos serviços, de modo 
a podermos continuar a merecer a confiança de 
Todos, ao longo do ano letivo.  
                                                                                            Rui Pacheco 

                                                         

http://www.escfuthernani.com/
http://escfuthernani.com/equipas-esc-fut/lista-de-equipas/
http://escfuthernani.com/equipas-esc-fut/lista-de-equipas/
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Consolidação da Parceria Com Colégio De 

Gaia - Polo II - Cidade de Gaia  

 
Dando continuidade ao sucedido no ano anterior, A 

Escola de Futebol Hernâni Gonçalves, consolidou a 

parceria estabelecida com o Colégio de Gaia, 

alargando neste ano a sua esfera de intervenção aos 

alunos do pré-escolar, 1º e 2º ciclos.  

 

 
 

A Nossa Escola irá ministrar assim as aulas de 
Futebol, das atividades extra curriculares do Colégio 
de Gaia, com início no mês de Outubro, contando a 
iniciativa, já com a participação de cerca de 20 
alunos, cujas aulas serão ser dirigidas pelos Nossos 
professores Ana Domingos e Pedro Carneiro, que 
está a supervisionar toda a atividade. 
 
Esperamos que esta seja mais uma parceria de 
sucesso e que brevemente possamos encontrar os 
alunos do Polo do Colégio de Gaia em animados 
convívios desportivos com os Nossos alunos do Polo 
do Porto. 
 

Especialistas em Psicologia Hugo Cruz e em 

Nutrição Sofia Cardoso-no Apoio aos Alunos 
Reconhecendo a importância que outras áreas do 
conhecimento poderão contribuir para uma 
melhoria do bem-estar e do rendimento desportivo 
dos Nossos alunos, a Nossa Escola possui dois 
técnicos qualificados na área da Psicologia, Dr. Hugo 
Cruz e da área da Nutrição, Dra. Sofia Cardoso 
(durante o mês de Outubro) que estão a colaborar 
na melhoria da formação dos Nossos Alunos. 
Já foram feitas duas iniciativas, dirigidas aos Pais e 
aos Alunos da equipa de Competição de Sub-12, 
estando agendadas outras ações dirigidas às equipas 
femininas de Competição. 
Este serviço é aberto a todos os Pais e alunos que o 
desejarem e no caso de haver necessidade de 
recorrerem aos mesmos, deverão fazer a marcação 
na Secretaria da Escola. 

Diretora Gina Cardoso e Martim Cardoso 
Suspendem a Atividade na Escola de Futebol 

A Nossa Diretora do Escalão de Juniores A – 
Masculino, Gina Cardoso e o seu educando Martim 
Cardoso, suspenderam a partir do mês de Outubro, a 
sua atividade na Escola de Futebol Hernâni 
Gonçalves. 

      
 

A Gina foi uma diretora de grandes qualidades 
profissionais e humanas, dotada de um elevado 
rigor, sentido de responsabilidade e de liderança, 
que granjeava o apreço de todos que com ela se 
relacionava, jogadores, treinadores, Pais e Amigos.  
 
Foi através do seu empenho que se voltou a reativar 
o escalão de Juniores Masculinos (Sub-19), 
conseguindo sempre criar uma grande amizade e um 
grande espírito de equipa entre todos os seus 
constituintes, dinamizando entre outras, as 
comemorações dos aniversários dos alunos, jantares 
de Natal, encontros gastronómico-sociais entre os 
Pais e Encarregados de Educação. 
 
O seu empenho e espírito de bem servir a Escola, já 
lhe haviam sido reconhecidos anteriormente pela 
Direção, ao atribuir-lhe num dos últimos anos o 
título de “Diretora do Ano”, desempenhando um 
papel ativo no apoio a diversas iniciativas como no 
HernâniCup, o Seminário da Escola, a Festa de 
Encerramento Anual, a angariação de patrocínios, 
entre outros. 
 
Problemas de ordem pessoal, associados ao facto do 
seu educando Martim Cardoso, ter tido uma 
recidiva, numa lesão grave num joelho, com rotura 
de ligamentos, levaram-nos a pedir a suspensão da 
sua atividade da Nossa Escola. 
A direção deseja agradecer à Gina Cardoso, ao 
Martim e à sua família, tudo aquilo que fizeram em 
prole da Nossa Escola ao longo de todos estes anos, 
esperando que nos continuem a visitar e quem sabe 
no futuro encontrem de novo um pequeno espaço 
de colaboração com a Nossa Escola. 
 

Felicidades! 
 

Foi bom tê-los Connosco! 
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Equipa de Sub-14 

 Vence Torneio em Oliveira do Douro  
 

Uma equipa de Sub-14, constituída por alguns alunos 
que este ano entraram pela primeira vez para as 
equipas de competição e por alguns alunos da Escola 
de Futebol, venceu no Sábado dia 24 de Setembro, o 
torneio Kick-Off (quadrangular), realizado na Escola 
Secundária de Oliveira do Douro e organizado pela 
Equipa Portus 1987. 
 

 
 
A Nossa equipa venceu os dois jogos em que foi 
interveniente, sendo um deles, após a marcação de 
pontapés da marca de grande penalidade, tendo-se 
sagrado um justo vencedor do Torneio. 
 
De realçar o grande empenho manifestada pela nossa 
equipa ao longo de todo o Torneio, esperando uma 
boa prestação da equipa ao longo da época 
desportiva que agora se inicia. 
 
Um agradecimento especial à equipa organizadora 
pela simpatia com que nos recebeu, nas pessoas do 
seu presidente e do João Nuno Coelho e aos Pais, que 
se deslocaram em bom número no apoio da Nossa 
Equipa. 
 
Dia 15 de Outubro, vai ser a vez de uma equipa de 
sub-12, da nossa escola se deslocar a Oliveira do 
Douro, para participar no Torneio organizado pelo 
Portus 87. 
 
 

Liquidação das Quotizações Por Transferência 
Bancária Facilita Tempos de Espera 

Consoante o estabelecido nas Normas de 
Funcionamento da Escola, as quotizações dos Alunos 
deverão ser liquidadas antecipadamente entre os 
dias 1 e 8 de cada mês, sendo que a quotização do 
mês de Junho, deverá ser liquidada metade 
juntamente com o mês de Outubro e a outra metade 
juntamente com o mês de Dezembro. 
Atendendo ao elevado número de alunos da Escola 
(cerca de 500) e no sentido de evitar tempos de 
espera na Secretaria por parte dos Encarregados de 
Educação, sugerimos que a liquidação das 
quotizações possa ser feita por Transferência 
Bancária para o Banco Santander Totta, para a Conta 
da Associação Juvenil Escola de Futebol Hernâni 
Gonçalves, com o seguinte NIB: 
 0018 00000 721 5759 001 78 
Agradecemos que após efetuar a transferência 
bancária nos envie um email, para a secretaria: 
geral@escfuthernani.com informando o primeiro e 
último nome do Aluno, para podermos dar baixa da 
mesma, na nossa base de dados. 
Os recibos poderão ser posteriormente levantados na 
secretaria em qualquer momento do ano. 
 

Início dos Campeonatos das Equipas de 

Competição em Setembro e Outubro 

 

A Nossa Escola tem vindo paulatinamente a crescer 
na criação das suas equipas de competição, que se 
destina a dar uma resposta aos Nossos alunos da 
Escola de Futebol que demonstrem uma maior 
apetência para o Futebol. 
No corrente ano, com a criação da Nova equipa de 
Seniores Feminino, passamos a ter 9 equipas 
federadas, num total de 170 alunos, a disputar os 
Campeonatos Distritais da AF Porto e Nacionais da 
FPF, nos escalões de Sub-12, Sub-13, Sub-14, Sub-15, 
Sub-16, Sub-17 e Sub-19 Masculinos e Sub-19 e 
Seniores Femininos.  
Os meses de Setembro e Outubro coincidem com o 
início dos campeonatos, com maior responsabilidade 
para os Sub-15 e Sub-17, que ascenderam à 1ª 
Divisão, esperando que todos possam vir a ter um 
bom ano desportivo. 

Treino de Guarda – Redes 
 

Os Guarda Redes da Escola de Futebol poderão 
ter treino específico para a sua posição, às 3ªs e 
5ªs, das 17h30-18h30 e aos Sábados de manhã, 
9h30, com o Ex-Treinador de Guarda-Redes do FC 
Porto -  José Alves.  

 

mailto:geral@escfuthernani.com
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Criação do Grupo "ALUMNI DA HERNÂNI"  
Primeira Iniciativa - Dia 9 de Outubro  

11h00 -  CCD-Porto 

Tendo passado pela Nossa Escola, já cerca de 
1800 alunos, desde a sua fundação, e por ideia 
de alguns antigos alunos (que já atingiram a 
idade adulta), de quererem continuar a jogar 
Futebol, através da Nossa Escola, e de reviver 
amizades de antigos colegas de equipa, 
amadurecemos a ideia, contactamos com alguns 
 

 
 

antigos alunos e agora treinadores e diretores, 
entre os quais o Afonso Providência, Prof. Paulo 
Correia... e tomamos a iniciativa de tentar vir a 
criar no futuro, um Grupo de antigos Alunos, 
Pais/ Encarregados de Educação, 
Professores/Treinadores e Funcionários da 
Escola, denominado “Alumni da Hernâni”. 

A primeira iniciativa é dia 9 de Outubro - 
Domingo às 11h00 nas instalações da Nossa 
Escola no CCD-Porto com o seguinte Programa: 

10h30-Concentração  
11h00 - Jogo de Futebol-5 (Campo de Futebol-5 - 
Relvado sintético) 
13h00 - Almoço  
14h00 - Reunião sobre a Possível criação do 
“Alumni da Hernâni”, criação de uma equipa de 
Futebol Senior (Inatel), criação de um grupo 
dinamizador... 

Os interessados poderão entrar em contacto, 
para o endereço de email da Escola, 
geral@escfuthernani.com. 

Contamos Convosco! 

 
Divulga! 

A Prática Desportiva e a Compatibilidade 
Entre o Horário Escolar e o Horário dos Treinos   
 
O nosso País ainda não dá muita importância a 

este aspeto. Por outro lado, há a exigência por 

parte de alguns pais, que pelo facto de 

trabalharem o dia inteiro e não terem onde 

deixar os filhos, acham que é importante os filhos 

estarem o dia todo na escola e isso não é nada 

bom, para eles, pois passam lá demasiado tempo 

e depois nunca estão motivados nem para 

estudar, nem para regressarem com vontade à 

escola no dia seguinte, porque ficam demasiado 

saturados do local e do mesmo tipo de atividade. 

Estivemos recentemente numa zona do Sul de 

Itália, e os jovens lá, têm aulas só de manhã, não 

têm aulas de tarde, embora tenham aulas ao 

sábado de manhã, mas todos eles fazem a sua 

prática desportiva a partir das três da tarde e 

todos eles, às sete ou às oito da noite estão em 

casa a jantar com a família e tem uma vida 

equilibrada.  

Não é como cá, por exemplo, num clube da 

primeira liga que tem jovens raparigas a treinar 

às dez da noite e acabam à meia-noite. Para 

quem tem de ir para a escola no dia seguinte, 

não nos parece ser um horário muito indicado.  

Por outro lado, no nosso País parece ainda não 

dar muita importância às atividades 

extracurriculares, também muitas vezes pela 

pressão dos próprios pais, que não querem que a 

escola funcione nesses moldes. Porém, temos de 

pensar o que é mais importante para os jovens. O 

ideal é criarmos cidadãos sadios, que tenham 

tempo para estudar e que depois o desporto seja 

um complemento muito importante para o seu 

equilíbrio emocional.  

Há alguns estudos feitos recentemente que 

apontam nesse sentido, ao verificar que os 

estudantes que são praticantes desportivos têm 

muito mais apetência para o estudo, devido à sua 

prática desportiva regular e ao complemento que 

isso acarreta em termos mentais, na sua 

socialização e no seu equilíbrio emocional, 

quando comparados com aqueles que não são 

praticantes desportivos. 

                                                     Rui Pacheco 
  

 

mailto:geral@escfuthernani.com

