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Associação Juvenil Escola 
de Futebol Hernâni Gonçalves 

Número 90 – Ano X - Outubro de 2017 

 

Abertura de Novas Turmas 
ABC-Futebol e Sub-11 da Escola de Futebol 

De forma a podermos dar resposta às solicitações que 

nos têm chegado de novas inscrições, iremos 

proceder à abertura de 3 novas turmas a partir do 

mês de Outubro: 

ABC-Futebol – Sábado às 12h00 

Escola de Futebol: 2ª e 4ª – 17h30 – Sub-11 (2007/08) 

Escola de Futebol: Sábado – 10.15 – Sub-11 (2007/08) 

 
Atividade de Futebol Para os Pais 

Sábados de Manhã das 10h00-11h00 
 

 
 
Informamos que temos à disposição dos Pais (e 
amigos), uma atividade de Futebol de Pais (maiores 
de 18 anos), com aulas ministradas por um Professor 
de Educação Física, aos Sábados de manhã entre as 
10h00 e as 11h00. 
Esta é uma forma dos Pais poderem rentabilizar o seu 
tempo de espera, enquanto os filhos têm as suas 
aulas, de poderem melhorar a sua aptidão física, 
praticarem uma modalidade de que gostam e 
disporem de momentos de são convívio socio-
desportivo. 
As inscrições deverão ser feitas na Secretaria da 
Escola. 
                                 Contamos Consigo! 
 

Escola de Futebol Mantém Uma Elevada Procura, 
Novos Horários e Espaços para Treino, Criação de 

Uma Nova Equipa de Benjamins 
 

 
 
No início de mais um ano letivo, é de assinalar a elevada 
procura que a Nossa Escola continua a ter junto dos alunos e 
Encarregados de Educação, com os cerca dos atuais 550 
alunos, sinal do interesse e da confiança que a nossa 
intervenção técnico-pedagógica continua a merecer, junto dos 
Encarregados de Educação, sendo que essa, é a meta que nos 
guia em termos futuros, procurando que os alunos se sintam 
bem, evoluam social e desportivamente e que gostem de estar 
entre nós. 
No presente ano, iremos procurar sedimentar a Nossa 
intervenção nos Programas, ABC-Futebol (3,4 e 5 anos), Escola 
de Futebol (6 aos 17 anos), Futebol-Pais, Campos de Férias da 
Páscoa e de Fim de Ano, Festas de Aniversário, Participação 
Mensal nos Torneios da APEF (Associação Portuguesa de 
Escolas de Futebol), Participação em Torneios Nacionais e 
Internacionais, Participação nos Campeonatos Distritais da AF 
Porto e Nacionais da FPF (Futebol de Competição). 
Continuaremos a manter ligações institucionais e parcerias no 
âmbito da formação com Instituições de Ensino Superior, e 
Escolas Secundárias no âmbito de estágios curriculares, e com 
Instituições de Solidariedade Social, visando a receção e 
integração de jovens carenciados na Nossa Escola. 
Devido á saída do Salgueiros do CCD, iremos ter no corrente 
ano, mais espaços de treino para as equipas de competição, 
assim como novos horários que nos irão permitir a abertura de 
Novas Turmas da Escola de Futebol. 
Em termos de equipas, no presente ano, criamos pela primeira 
vez no historial da Nossa Escola, uma equipa de Benjamins 
(2007), alargando assim para 10, o número total de equipas 
que a Escola já possui a competir na atualidade. 
A Todos Desejamos um Bom Ano, com os maiores sucessos, 
académicos, desportivos e profissionais.               Rui Pacheco 
 
 

 

Horário da Secretaria da 
Escola 

 

Segunda a Sexta-feira das 17,30 às 19,30  
Sábados das 09,30 às 12,30 horas 
 Telefones: 916004460 / 916004460 
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Equipa de Minis com Primeira Experiência 
Competitiva do Torneio Resistentes 

 Liga Portuguesa Contra o Cancro 
 

A nossa Escola esteve condignamente representada 
no Torneio dos Resistentes, que decorreu no 
passado mês de Setembro, no Pavilhão 
Gimnodesportivo da Faculdade de Desporto da 
Universidade do Porto, através de uma equipa do 
escalão de Minis (2011). 
Apesar de ser uma equipa ainda muito pouco 
experiente, já que alguns dos nossos jovens apenas 
entraram na Nossa Escola há cerca de duas semanas, 
tiveram um bom comportamento, ganharam, 
perderam e empataram nos diversos jogos onde 
participaram, mas fundamentalmente notou-se uma 
grande alegria na sua participação, onde tiveram 
sempre um grande apoio dos Pais que estiveram 
presentes em grande número, através de uma 
claque muito carinhosa para com os jovens 
jogadores. 
 

 
 
A Nossa equipa foi dirigida pelo Nosso Treinador - 
João Oliveira, também um "Resistente", que 
conseguiu ultrapassar essa difícil luta contra o 
cancro, sendo também um voluntário da Liga e que 
nutre uma atenção especial pelos jovens. 
O Torneio organizado pela Liga Portuguesa contra o 
Cancro, teve no Senhor Alberto Nogueira o seu 
grande dinamizador, o qual desejamos felicitá-lo e à 
sua equipa pela excelente organização do evento. 

Professor Nuno Real, Deixa o Cargo de 
Professor / Treinador da Escola 

 
O Professor Nuno Real, teve de abandonar a Nossa 
Escola, por motivos de ordem profissional, em virtude 
de ter sido colocado a lecionar em Albufeira no Algarve. 
Após mais de 12 anos em que serviu a Nossa Escola de 
uma forma tão digna, não só como Professor da Escola 
de Futebol, de Futebol dos Pais e de Treinador das 
Equipas de Competição, foi sempre um colaborador 
ativo em todas as tarefas de Formação e de Gestão 
onde esteve envolvido. Para além de um profundo 
conhecedor da matéria de ensino do Futebol, quis 
sempre alargar os seus conhecimentos, quer através da 
sua participação e organização de Seminários, na 
construção do DVD “Aprender a Jogar no Jogo”, na 
partilha de conhecimentos com os colegas treinadores, 
na colaboração das festas de Encerramento, na 
implementação dos “Skills Camp”, bem como em todas 
as tarefas de divulgação da Escola. A qualidade da sua 
intervenção pedagógica, o seu rigor e grau de exigência, 
quer na Escola de Futebol, quer nas equipas de 
Competição, fez do Professor Nuno Real, um dos 
melhores técnicos da Nossa Escola, não só pela 
qualidade de jogo que as suas equipas apresentavam, 
como também conseguia aliar a este facto, muito bons 
resultados desportivos, onde conquistou diversos 
Torneios ao Serviço da Escola, foi vice-campeão distrital 
da AF Porto (várias vezes e mais especificamente nos 
últimos 2 anos), tendo conquistado o primeiro título 
Oficial da Nossa Escola, quando em 2008/09, nos 
sagramos Campeões Distritais de Futebol-7 - Sub-12 da 
AF Porto. Tinha uma boa relação pessoal com os alunos 
e granjeou sempre uma grande amizade com os seus 
colegas treinadores, mostrando sempre grande 
disponibilidade para as tarefas onde era solicitado. 

Concerteza que esta ida para o Algarve, lhe poderá vir a 
trazer outro leque de oportunidades, ficando sempre 
uma porta aberta para o seu regresso “À Escola do 
Coração”, como amavelmente gosta de referir, 
ocupando sempre um lugar especial entre nós. 
A direção da Escola está muito grata por tudo o que o 
Nuno Real fez pela Nossa Escola, desejando-lhe os 
maiores êxitos Pessoais e Profissionais! 

 
 

NIB da Escola 
0018 000 00 721 5759 001 78 

Os Encarregados de Educação que optarem por liquidar 
As suas quotizações por transferência bancária, deverão 
Colocar na referência o primeiro e último nome do aluno e 

enviar um email para geral@escfuthernani.com 

 

https://www.facebook.com/escfuthernani/photos/a.261219580580444.60471.238983229470746/1573977969304592/?type=3
https://www.facebook.com/escfuthernani/photos/a.261219580580444.60471.238983229470746/1542427282459661/?type=3
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Professor Miguel Bastos Ingressa Como 
Treinador na Federação Portuguesa de 

Futebol 

 

 
 

É com muito orgulho que comunicamos o ingresso 
no nosso ex-Treinador dos Sub 14, Professor Miguel 
Bastos, nos Quadros Técnicos da Federação 
Portuguesa de Futebol, onde irá dar apoio ao Treino 
específico de Guarda Redes junto das seleções 
femininas. 
A Nossa Escola para além da formação de jovens 
jogadores de Futebol, tem sido também uma Escola 
de formação de Treinadores , pois para além do 
ingresso do Prof. Miguel Bastos no corrente ano na 
FPF, tivemos em 2016 o ingresso do Treinador Luís 
Bispo no FC Paços de Ferreira, do Professor Pedro 
Brito no Sporting de Braga e em anos anteriores dos 
treinadores Miguel Lopes e Bino no FC Porto. 
Queremos desejar ao Prof. Miguel Bastos os Votos 
dos Maiores Sucessos nesta nova etapa da sua vida. 

 
 

 Mantem-te Informado, Consulta-nos: 

 

        www.escfuthernani.com 

www.facebook.com/escfuthernani 

 
 

Espírito de Equipa Reforçado 
Convívio de Final de Ano do Staff da Escola 

Com a finalidade de reconhecer o Bom desempenho 

dos técnicos realizado ao longo do ano desportivo 

2016/17, e de fortalecer o espírito de equipa, 

reinante entre os seus quadros e famílias, realizou-se 

no final do ano letivo em Ovar, um convívio socio 

desportivo, onde tiveram envolvidos cerca de 25 

participantes. A Pousada da Juventude de Ovar foi o 

local escolhido para a realização do evento, que teve 

momentos de trabalho, onde numa reunião muito 

participada, foram abordados os pontos fortes, os 

pontos fracos e as perspetivas futuras do 

funcionamento da Nossa Escola. O moderno 

pavilhão gimnodesportivo de Maceda, foi o palco 

escolhido para um animado jogo de futsal, onde as 

três equipas participantes, demonstraram o real 

valor futebolístico que ainda possuem alguns dos 

seus intervenientes. O Domingo de manhã, foi 

destinado a uma ida até à praia do Furadouro, onde 

o nevoeiro nos fez companhia por toda a manhã, 

mas que ainda assim, sobejou tempo para alguns 

bravos, terem a coragem de se deliciar nas águas um 

pouco frias do oceano. 

 

Após o almoço de Domingo, houve lugar a animados 

despiques de jogos de bilhar e de matraquilhos, a 

que se seguiu um muito disputado jogo de Voleibol 

de praia, disputado “á Negra” em que muitos dos 

intervenientes, demonstraram estar ainda em 

grande forma. Um reconfortante e refrescante 

banho na piscina, culminou o Nosso encontro, 

ficando todos nós com a sensação de ter sido um 

ótimo fim de semana, que com certeza irá ficar na 

memória dos presentes e que nos irá dar um 

estímulo importante para o melhor empenho de 

todos, para o sucesso da Nossa Escola!  

https://www.facebook.com/escfuthernani/photos/a.261219580580444.60471.238983229470746/1487986754570381/?type=3
https://www.facebook.com/escfuthernani/photos/pcb.1457341680968222/1457342237634833/?type=3
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Mais do Que “Pontapés na Bola” 
A Realidade da Escola de Futebol 

Hernâni Gonçalves 

Extrato da Entrevista de Beatriz Carneiro a Rui 

Pacheco – Coordenador da Escola Futebol  

 
 

Há Apoios para as Escolas de Formação? 

RP: A maioria das escolas de formação não tem 

apoios em termos do seu funcionamento. Nós temos 

um pequeno apoio do Instituto Português do 

Desporto e da Juventude, porque somos uma 

associação juvenil sem fins lucrativos. A nossa 

associação é dirigida fundamentalmente para os 

jovens. Nesse sentido, há pequenos apoios, mas a 

maior parte das escolas e dos clubes não recebem 

qualquer apoio a não ser uma autarquia ou outra que 

ainda dá algum apoio, aos clubes, como Matosinhos, 

mas muitas delas não dão. 

Tem de haver um equilíbrio entre as pessoas que têm 

mais possibilidades financeiras e de se cotizarem, 

para a academia poder sobreviver e não deixar de 

parte aqueles que têm algumas dificuldades 

financeiras e que querem jogar. 

 

 

Muitos dos que têm dificuldades financeiras no 

futebol, são dos que jogam melhor, porque o futebol 

é um jogo que exige muita prática.  

Diz-se que um jogador de alto nível, para atingir esse 

patamar, tem de ter pelo menos 10. 000 horas de 

prática de futebol, isso tem a ver com o número de 

horas que nós jogamos, e os miúdos carenciados são 

aqueles que jogam mais na rua, aqueles que jogam 

mais tempo, se exercitam mais, praticam mais e têm 

mais possibilidades de serem melhores jogadores. Se 

virmos nos dias de hoje, os melhores jogadores 

aparecem da América do Sul como da Argentina, do 

Brasil e nos países africanos. São miúdos que são 

criados na rua e passam muitas horas a jogar 

livremente e a praticar.  

 

 

 

Um bom pianista não nasce só com o talento, é 

preciso praticar muitas horas para ser um bom 

pianista, assim como para ser um bom futebolista as 

situações são idênticas.  

Tudo isto tem a ver com o número de horas de 

prática que temos, com o gosto e o empenho com 

que nos dedicamos e, claro, se tivermos talento, 

ajudará muito mais. 

 

Beatriz Carneiro 
 
 
 


