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Associação Juvenil Escola 

de Futebol Hernâni Gonçalves 

Número 85 – Fevereiro de 2017 

 

10º TORNEIO HERNANICUP-2017 
Dias 27 e 28 de Fevereiro 

 9h00-18h30 - CCD-Porto 

 

Nos dias 27 e 28 de Fevereiro de 2017, vai decorrer 

entre as 09h00 e as 18h30, nas instalações do CCD - 

Porto (Escola de Futebol Hernâni Gonçalves), o 10º 

Torneio Juvenil de Futebol-7, organizado pela nossa 

escola, denominado "HERNÂNI CUP 2O17" e dirigido 

a jogadores predominantemente federados, dos 

Escalões de Benjamins e Infantis Masculinos e 

Juniores Femininos.  

Neste Torneio, vamos poder contar com a 

participação de 24 equipas, entre as quais se 

incluem o Boavista, o Salgueiros, o Dragon Force, o 

Trofense, equipas de Braga, Aveiro, Bragança, assim 

como das melhores equipas Sub-19 Feminino da 

Zona Norte (Porto e Braga).  

Com a tua colaboração, vamos todos fazer deste 
Torneio, um dos maiores eventos de Futebol juvenil 

realizados na nossa cidade na altura do Carnaval. 
 

Comparece, contamos com a Vossa presença! 

 

 

 

 

Cerca de 400 Jovens Nos Convívios Inter-
Escolas da APEF no Porto e em Serzedo 

 

A nossa Escola organizou no mês de Janeiro, de manhã, 

um encontro inter-escolas da APEF, onde estiveram 

envolvidas 6, Escolas /Clubes, com idades 

compreendidas entre os 6 e os 16 anos de idade. 

Também em Serzedo a Nossa Escola esteve 

representada pelas equipas do Grupo 1, tendo havido 

igualmente uma boa adesão por parte dos Nossos 

alunos.  

Temos constatado que devido ao número reduzido de 

equipas das outras Escolas/Clubes, essencialmente nos 

escalões etários mais velhos – Infantis e Iniciados, que 

por vezes as Nossas equipas são obrigadas a jogar com 

outras equipas da Nossa Escola,  por não haver outras 

equipas com quem jogar, para o qual pedimos a melhor 

compreensão, dos alunos, professores e Encarregados 

de Educação. 

 

Veremos se nos eventos do terceiro período, quando 

houver uma nova mudança da constituição dos Grupos 

/ Escolas, se será possível melhorar este facto. 

No próximo dia 25 do mês de Fevereiro voltaremos a 

Novos Encontros da APEF. 

 Mantem-te Informado, Consulta-nos: 

 

        www.escfuthernani.com 

www.facebook.com/escfuthernani 
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Elevada Procura Pela Nossa Escola Origina 

Abertura de Nova Turma do Abc-Futebol 

 

A Escola de Futebol Hernâni Gonçalves, atingiu no 

presente ano lectivo o seu maior crescimento, 

possuindo na actualidade cerca de 550 alunos, sendo 

380 da Escola de Futebol e do ABC-Futebol do Porto 

e de Vila Nova de Gaia e cerca de 170 alunos das 

equipas de competição. 

 
Registe-se também um elevado número de alunas 

do sexo feminino possuindo a Escola na actualidade, 

cerca de 50 alunas. 

A procura dos pais pela Nossa Escola, fez com que 

tivéssemos de abrir novas turmas, havendo na 

actualidade ainda um conjunto de alunos em lista de 

espera, por não haver vagas fundamentalmente nos 

dias da semana. 

A partir do início do mês de Janeiro, tivemos a 

possibilidade de abrir uma nova turma do ABC-

Futebol, aos sábados de manhã, entre as 11h00 e as 

12h00, que já possui cerca de 11 alunos com idades 

entre os 3-5 anos, cujas aulas estão a ser ministradas 

pelos Professores Rui Soares e Daniela Cerqueira. 
 

Professor Gabriel Faleiro 

Foi Pai pela Segunda Vez 

 

A Escola de Futebol Hernâni Gonçalves, deseja 

felicitar o Professor Gabriel Faleiro, pelo nascimento 

do seu segundo filho, no caso específico da Kyara, 

que nasceu no presente mês de Fevereiro, 

desejando-lhe a si, à Kyara e à sua família, os Votos 

das maiores felicidades. 
Pelos motivos acima referidos o Professor Gabriel 

Faleiro esteve ausente alguns dias, regressando em 

pleno já na terceira semana de Fevereiro. 

 

 

Sub-13 em 2º Lugar  
Sub-19 Masculino e Feminino nos Lugares 

Cimeiros dos Campeonatos 
 

A generalidade das nossas equipas de competição 

continua a ter um razoável desempenho nos 
campeonatos da AF Porto. 
Os Sub-13, após vencerem o Dragon Force na última 
jornada, cimentaram o segundo lugar na prova, 

esperando que possam vir a manter a regularidade 
exibicional demonstrada que lhes permita estar 
presente na fase final da prova. 
As Sub-19 Feminino, estão a fazer uma boa prova, 

podendo haver ainda haver uma remota possibilidade 
de se virem a apurar para a fase final. 
Os sub-19 masculino estão em 3º lugar na prova, a 3 

pontos do lugar que dá acesso aos lugares de disputa à 
subida de divisão, esperando que nas 4 jornadas que 
faltam possam vir a alcançar tal desidrato. 
Os Iniciados A e os Juvenis A, continuam o seu caminho 

para ver se conseguem alcançar os seus objetivos de 
manutenção na primeira divisão distrital da AF Porto. 
As restantes equipas estão a fazer um campeonato 
razoável dentro das suas possibilidades, verificando-se 

uma acentuada melhoria dos Sub-16 masculinos. 
 

 
                                                                            

Resultados da última jornada do mês de Janeiro: 
 

Sénior Feminino – O. Douro 2 x Hernâni 1; 

Sub-19 Feminino – Hernâni 2 x Dragon Force 3; 
Sub-19 Masculino – Hernâni 3 x Gervide 2; 
Sub-17 – Masculino – Lavrense 2 x Hernâni 1 
Sub-16 – Masculino – Hernâni 5 x D. Portugal 4; 

Sub-15 – Hernâni 0 x Boavista 3; 
Sub-14 – Salgueiros 2 x Hernâni 0; 
Sub-13 – Masculino – Hernâni 3 x Dragon Force 2; 

Sub-12 – Masculino – Folga 
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Ação de Formação: 90 minutos de Scouting 

Dia 15 de Fevereiro 16-18h – Escola de 

Futebol Hernâni Gonçalves - Porto  

 

 

 

 

A Escola de Futebol Hernâni Gonçalves, a Associação 
Portuguesa de Direito Desportivo e a Associação 

Portuguesa de Escolas de Futebol, em colaboração 
com a Sapienta, vão estar no próximo dia 15 às 16h 
na Escola de Futebol Hernâni Gonçalves (Porto) – 
Rua Alves Redol, 292 , para um debate público sobre 

o tema: 

 "90 minutos de SCOUTING - A deteção de talentos 
no Futebol".  

 
Estão desde já todos convidados para este debate! 
As inscrições são gratuitas e os interessados podem 
assistir presencialmente ou à distância.  

Esperamos contar com a vossa presença! 

 

 

Somos uma Sociedade de "Pais 

Helicóptero" Que Fazem dos Filhos Reis 

 
O psicólogo Javier Urra defende que os educadores 

de hoje tendem a tornar-se "pais helicóptero", que 

supervisionam os filhos de forma constante, 

superprotegendo as crianças e fazendo-as sentir-se 

reis e equivocadas na importância do seu papel. 

 

 
                                                             (foto Reuters) 

 

"Há uma sociedade do medo. São 'pais helicóptero', 

sempre a supervisionar a criança para que não coma 

terra, não tropece, não caia. O filho está sempre 

protegido, sobre mimado e há um momento em que 

se sente o rei e se equivoca. Ele é tão importante 

como os outros, mas não mais importante", sintetiza 

Javier Urra, terapeuta que lança agora em Portugal o 

livro "O Pequeno Ditador Cresceu", depois de a obra 

"O Pequeno Ditador" ter atingido a 18.ª edição. 

Ao mesmo tempo, a autoridade dos pais dilui-se e 

faz dissipar regras, critérios e limites, uma realidade 

visível sobretudo em países desenvolvidos ou ricos, 

como em Espanha ou em Portugal, que apesar das 

dificuldades económicas não deixam de assim ser 

considerados. 

"Em países como Angola ou o Quénia isto 

dificilmente se passará, porque não se aceita uma 

alteração das regras na casa. Aqui, nos nossos 

países, queremos ganhar o carinho dos filhos, 

deixamo-nos chantagear por eles. Antes, os pais não 

tinham tantos livros nem tantas séries de televisão, 

mas tinham critérios: isto está bem ou isto nesta 

casa não se passará assim", argumenta Javier Urra, 

em entrevista à agência Lusa. 

As crianças, desde cedo, precisam de limites, caso 
contrário tornam-se neuróticas: "Precisam de um 
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porque assim fez sempre e nunca fazia de outro 

modo". 

"Há crianças com menos de sete anos que dão 

pontapés às mães e estas dizem 'isso não se faz' 

enquanto sorriem", escreve Urra no seu novo livro, 

enumerando as características das crianças com o 

"síndrome de imperador": 

"São crianças caprichosas, sem limites, que dão 

ordens aos pais, organizam a vida familiar e 

chantageiam todas aqueles que tentam travá-las". 

Para o próprio bem dos filhos, reforça Javier Urra, há 

que dizer 'não' às crianças, até porque querê-la e 

amá-la não é dizer 'sim' a tudo. 

Não escamoteando que já vivemos numa sociedade 

em que as crianças não tinham direitos e em que a 

educação era autoritária e quase se baseava no 

medo, o psicólogo espanhol julga que agora, por 

oposição, se rompeu uma das normas ancestrais da 

sociedade - o respeito. 

 
 

Para evitar "não traumatizar", Javier Urra considera 

que se cede demasiado, que a sociedade está a ser 

permissiva e a educar os filhos nos seus direitos, mas 

não nos seus deveres, produzindo filhos tiranos. 

"Para seu próprio bem, temos de dizer 'não' às 

crianças", resume. 

 

Javier Urra 

In Sic Notícias  02.02.2016  

http://sicnoticias.sapo.pt/pais/2016-02-02-Somos-

uma-sociedade-de-pais-helicoptero-que-fazem-dos-
filhos-reis-avisa-psicologo 

 

As crianças, desde cedo, precisam de limites, caso 

contrário tornam-se neuróticas: "Precisam de um 

código. Os pais são como uma parede onde chocam. 

Os adolescentes, sobretudo, precisam de chocar, 

chocar e ver que o outro não cede". 

 
Há normas ou limites que Javier Urra considera 

basilares para evitar que a criança sinta que pode 

tornar-se tirana: não permitir que maltrate ou 

ridicularize outras crianças ou adultos e não ceder a 

caprichos impróprios para cada idade (seja não 

querer ir à escola ou pretender fumar charros com 

os amigos). 

Defende Javier Urra que as crianças precisam, desde 

cedo, de se habituar a normas básicas, como não 

estragar coisas ou respeitar hábitos básicos. 

"A maioria dos pais diz a uma criança de 13 anos 

para lavar os dentes umas 12 vezes. Não é preciso 

dizer muitas vezes. A criança tem de o assumir, de o 

interiorizar e fazê-lo", exemplificou. 

Mesmo que nem sempre seja culpa dos pais, uma 

criança adquirir o lugar de ditador em casa acontece 

geralmente porque não são passados critérios de 

limite ou de autocontrolo. 

"Aprender a ser um pequeno ditador é muito fácil e 

é muito cómodo", reforça o terapeuta, lembrando 

que muitas vezes os pais aceitam o seu papel de 

escravos. 

A este propósito, Javier Urra conta o episódio de um 

adolescente que entrou no seu centro de 

tratamento nos arredores de Madrid e que, mal se 

despia, atirava toda a roupa constantemente para o 

chão. "Simplesmente porque assim fazia em casa,  

 

 

http://sicnoticias.sapo.pt/pais/2016-02-02-Somos-uma-sociedade-de-pais-helicoptero-que-fazem-dos-filhos-reis-avisa-psicologo
http://sicnoticias.sapo.pt/pais/2016-02-02-Somos-uma-sociedade-de-pais-helicoptero-que-fazem-dos-filhos-reis-avisa-psicologo
http://sicnoticias.sapo.pt/pais/2016-02-02-Somos-uma-sociedade-de-pais-helicoptero-que-fazem-dos-filhos-reis-avisa-psicologo

