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CONVÍVIO PAIS E FILHOS COM BOA 
ADESÃO APESAR DO TEMPO INCERTO 

A Escola de Futebol Hernâni Gonçalves, entende 
que deverá proporcionar uma integração 
global, de alunos e pais nas suas atividades. 
Assim, ao longo de pelo menos três vezes no 
ano, tentamos proporcionar atividades onde os 
pais possam conviver com os seus filhos em 
atividades lúdico-desportivas. 

 

 
O passado dia 24 de Março foi mais um dia 
dedicado a esta atividade, onde apesar das 
condições climatéricas serem um 
pouco adversas (chegou a cair granizo durante 
o evento), os pais voltaram a aderir em grande 
número, enchendo por completo os nossos 
campos, sinal que nos incentiva a promoção 
destas atividades no futuro! 

No decurso do mês de Junho contamos realizar 
um novo evento! 

 

 
 

 

CAMPO DE FÉRIAS DA PÁSCOA  

COM CERCA DE 40 PARTICIPANTES 

A Escola de Futebol Hernâni Gonçalves, dinamizou 
na semana da Páscoa, um Campo de Férias, que 
teve a participação de cerca de 40 jovens, 
enquadrados pelos Professores Rui Soares e 
Gabriel Faleiro e pelas Monitoras Márcia e Cláudia. 

 
Ao longo dos quatro dias que os jovens 
participaram no evento, tiveram a oportunidade 
de vivenciarem um conjunto diversificado de 
atividades: 
Jogos Tradicionais e Populares, Natação, Jogos de 
Tabuleiro, Tiro ao Alvo com Setas, Andebol, Caça 
aos Ovos da Páscoa, Futsal e Futebol, estando 
estas duas últimas atividades presentes em todos 
os dias do evento. 
Foi servido diariamente um lanche aos 
participantes, tendo no final, sido entregue uma 
pequena lembrança e um diploma a todos os 
participantes. 
 

 
 
Verificou-se um Bom empenho de todos os jovens, 
aliado a um bom comportamento social, ficando a 
sensação que o campo de férias decorreu do 
agrado de todos, contando a Escola Hernâni 
Gonçalves,  no mês Julho, voltar a organizar um 
campo de Férias no decurso das duas primeiras 
semanas de Julho, dedicada, mais especificamente 
ao Futebol, no denominado “Skills Camp”! 
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PATRICIA E LUANA NA SELEÇÃO NACIONAL 
DE FUTEBOL DE SUB-19 FEMININO 

É com enorme alegria que comunicamos a chamada 
aos trabalhos da Seleção Nacional de Futebol, de 
Sub-19 Feminino, das Nossas Jogadoras PATRÍCIA 
TEIXEIRA E LUANA MONTEIRO. 

 

Este feito, prende-se fundamentalmente com o 
empenho com que a Patrícia e a Luana têm tido ao 
longo da época nos treinos e nos jogos ao Serviço da 
Nossa Escola, contando com a preciosa colaboração 
das suas colegas, treinadores e dirigentes, bem 
como com o apoio que os familiares e amigos lhes 
têm prestado no seu quotidiano. 

 
 

Esta chamada à seleção, vem ao encontro do bom 
trabalho que as nossas equipas Femininas, vêm 
tendo, no decurso do presente ano, que se tem 
refletido na chamada às seleções distritais e 
nacionais de várias jogadoras da Nossa Escola. 
Desejamos o melhor desempenho à Patrícia e à 
Luana nesta nova experiência das sua vidas e que 
possam aproveitar da melhor maneira esta boa 
oportunidade! 

 

 

PATRÍCIA E CRISTIANO RONALDO NA 
SELEÇÃO NACIONAL 

 

 
 

A participação da Nossa jogadora Patrícia Teixeira 
nos treinos da Seleção Nacional Feminina, tem sido 
uma oportunidade muito boa pela experiência, 
como também pelo  Convívio com a Seleção 
Nacional A Masculina, que na mesma data se 
encontraram a preparar em simultâneo, os seus 
compromissos internacionais. 
A Nossa Patrícia, como grande jogadora que é, 
contou com a amabilidade do Melhor Jogador do 
Mundo da atualidade, Cristiano Ronaldo, para 
pousar para a posteridade e ficar com uma 
recordação, que não mais esquecerá, e cuja alegria 
também nos associamos em partilhar, já que não é 
muito vulgar uma jogadora da Escola de Futebol 
Hernâni Gonçalves, partilhar os mesmos espaços 
com jogadores do mais alto nível mundial! 
 

 

 Mantem-te Informado, Consulta-nos: 

 

        www.escfuthernani.com 

www.facebook.com/escfuthernani 
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ESCOLA DE FUTEBOL CONQUISTA PRÉMIO 
FAIR-PLAY NO TORNEIO DE FÂNZERES 

A Nossa Escola foi a equipa mais premiada no 
Torneio de Fânzeres, no escalão de Sub-11, pois para 
além do prémio coletivo de 3º lugar, conquistou o 
troféu de melhor marcador através do Nosso Jogador 
Eduardo Monteiro e ainda o prémio Fair-Play. 
É com muito orgulho que recebemos o prémio Fair-
Play, atribuído pelas equipas de arbitragem à equipa 
que demonstrou uma melhor postura e espírito 
desportivo ao longo do Torneio, e que muito nos 
agrada pela forma como, a Nossa Escola se posiciona 
face à prática desportiva! 
Parabéns a todos os intervenientes! 
Fica aqui uma pequena homenagem aos árbitros que 
nos elegeram e que quiseram compartilhar este 
momento com a Nossa Equipa! 

 
Também a Nossa Equipa de Sub-10 (Escolas-
1), participou, no Torneio de Fânzeres e teve 
uma valiosa participação. A Nossa equipa 
composta por jogadores sem serem 
federados, defrontou adversários com mais 
experiência competitiva, tendo demonstrado 
uma boa prestação desportiva e um bom 
comportamento social. Esta, foi uma 
experiência muito interessante para os nossos 
jovens, que tiveram a sua primeira experiência 
competitiva num torneio de maior dimensão. 
Gratos aos familiares das duas equipas pelo 
apoio prestado às equipas! 

 

 

 

SÉNIORES E SUB-19 FEMININO, CAMPEÃS DE 
SÉRIE, APURAM-SE PARA A FASE FINAL 

 

 
 
Desejamos felicitar todos os constituintes da Nossa 
Equipa Sénior Feminina, que a uma jornada do fim 
da prova, asseguraram a conquista do 1º lugar na 
série, no Campeonato de Promoção Feminino, que 
lhe confere o direito de estar presente entre as 8 
melhores equipas nacionais e a disputar o acesso à 
1ª Divisão - Liga Alianz. 
 

 
 
As felicitações estendem-se também a todo o grupo 
de intervenientes da equipa Sub-19 Feminino, que 
imitando a equipa sénior, lograram também, 
conquistar o 1º lugar da sua série e apurarem-se 
para a fase final do respetivo campeonato. 
É de facto um orgulho para a Nossa Escola possuir 
duas equipas entre as 8 melhores a nível nacional, 
na disputa dos respetivos campeonatos, revelador, 
do empenho com que todas as jogadores, 
treinadores, paramédicos e dirigentes, têm colocado 
no dia a dia, a forte colaboração dos Pais, familiares 
e amigos e também o apoio que a Escola de Futebol 
tem dado para o desenvolvimento do Futebol 
Feminino. 
Desejamos às Nossas equipas o melhor desempenho 
de modo a podermos alcançar os melhores objetivos 
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SUB-19 FEMININO VENCEM O TORNEIO DE 

CUCUJÃES 

A Nossa equipa de Sub-19 Feminino, teve uma 
representação condigna no torneio de Cucujães, tendo 
vencido na final, a equipa anfitriã por 4-1. 
Este foi mais uma etapa na preparação da Nossa equipa 
para a fase final do Campeonato Nacional, que se 
avizinha. 

 

 
 

SUB-13 ALCANÇAM BRILHANTE 3º LUGAR NO 
TORNEIO DA TROFA 

RAFAEL TEIXEIRA ELEITO O MELHOR JOGADOR  
 

A Nossa Equipa de Sub-13, teve uma brilhante 
participação no Torneio do Trofense, 
classificando-se em 3º lugar em as16 equipas 
participantes, tendo ainda o Nosso jogador 
Rafael Teixeira sido eleito o melhor jogador do 
Torneio. 

Parabéns a Todos os Intervenientes na Equipa e 
aos Pais e familiares pelo apoio demonstrado ao 
longo do Torneio! 
 

 
 

 

 

 

NO DESPORTO, OS PAIS SÃO MUITAS VEZES 
UM PROBLEMA PARA OS FILHOS (I) 

CLARA VIANA * 

Gritam, insultam, tentam substituir-se aos 
treinadores. Há muitos pais que não resistem a estes 
comportamentos quando os filhos entram em campo. 

Há um problema na relação dos pais com o desporto 
dos filhos que pode tornar esta atividade muito 
“penalizadora” para as crianças e jovens que a 
praticam, alerta Carlos Neto, professor da Faculdade 
de Motricidade Humana, da Universidade de Lisboa. 

O também investigador em áreas como o jogo e o 
desenvolvimento da criança fala em quatro perfis de 
pais. “Há os desinteressados, transportam os filhos 
mas não se envolvem. Há os moderados, com 
comportamentos corretos e visão adequada do que 
deve ser a prática desportiva. Há os excitados, que 
insultam os outros e tratam mal os filhos, a quem 
vêem como possível fonte de lucro. E por fim os 
fanáticos, que olham para as crianças como se de 
campeões de alto nível se tratasse, que hipotecam a 
sua própria vida em função desta atividade dos filhos e 
que entram frequentemente em conflito com os 
clubes.” 

Também o presidente da Confederação Nacional das 
Associações de Pais, Jorge Ascenção, refere que 
existem, por parte de alguns pais, “comportamentos 
completamente desadequados e que são um péssimo 
exemplo”, mas recusa que esta seja uma postura 
generalizada. “É necessária uma maior formação no 
sentido de enfatizar que o resultado não é o mais 
importante, uma coisa que aliás não se ensina nas 
escolas”, defende. 

“O maior problema são os pais que exercem uma 
pressão permanente sobre os filhos, que não 
percebem que estes precisam de espaço”, corrobora 
Pedro Mil-Homens, também professor da Faculdade de 
Motricidade Humana e ex-responsável pela Academia 
do Sporting, que concentra também as escolas dos 
mais novos. E estes são numerosos e encontram-se em 
todos os estratos sociais, descreve. “São pais que não 
tendo tido uma carreira desportiva projetam nos filhos 
o que gostavam de ter sido e não foram”, acrescenta. 

 

 

 

 

https://www.publico.pt/autor/clara-viana
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para tentar convencê-los de que “o mais importante 
não é ganhar, mas sim como se chega ao resultado 
final, o que tem a ver com o processo de 
aprendizagem”. 

“Nas reuniões com pais, que fazíamos no Sporting, eles 
percebiam que havia comportamentos que não deviam 
adotar, mas depois quando se passava à ação 
transformavam-se”, relata também Pedro Mil-Homens. 
“É muito importante que nos clubes exista alguém 
disponível para trabalhar com os pais”, defende. 

“Quando em casa só se fala de vitórias, quando os pais 
adotam um comportamento muito competitivo, o 
processo de aprendizagem morre”, alerta Rafael 
Martinho, admitindo que este é também um problema 
de alguns treinadores. 

Carlos Neto defende, a propósito, que é preciso 
“atualizar a formação de treinadores” e mudar 
também o modo como os clubes encaram os seus 
praticantes mais novos, de forma a “humanizar a 
prática desportiva” e a não saltar etapas que podem 
comprometer o desempenho futuro e até a saúde das 
crianças e jovens. 

(Continua) 

 

 
 

 

*Jornal “O Público” – 19/02/2017 

 

HTTPS://WWW.PUBLICO.PT/2017/02/19/SOCIEDADE
/NOTICIA/NO-DESPORTO-OS-PAIS-SAO-MUITAS-
VEZES-UM-PROBLEMA-PARA-OS-FILHOS-1762453 
 

Crianças Retiradas de Campo 

E o que fazem estes pais? “Querem substituir-se aos 
treinadores, gritam instruções para dentro do campo. 
‘Chuta, remata e por aí fora...’ O que só confunde as 
crianças”, descreve Rafael Martinho, treinador das 
escolas do Benfica. Também insultam treinadores, 
árbitros, equipas oponentes e no fim “cobram” aos 
filhos por não terem ganho ou feito o que eles 
disseram, diz Carlos Neto. 

 

Todos coincidem no diagnóstico que este tipo de 
conduta se exacerba mais no futebol do que noutras 
modalidades, não só pelo impacto social deste 
desporto, mas também porque “muitos pais olham 
para os seus filhos como sendo potenciais jogadores 
profissionais”, descreve Pedro Mil-Homens. 

Querem estar perto do campo, querem poder gritar lá 
para dentro e quando não o podem fazer começam por 
zangar-se. Foi o que sucedeu, relata, quando a 
Academia do Sporting mudou para Alcochete. 
“Comecei por dizer que não podiam assistir aos 
treinos, do mesmo modo que não assistem às aulas de 
Português ou de Matemática, mas tivemos de chegar a 
uma solução de compromisso: viam os treinos, mas ao 
longe.” 

“Quando se trata de uma atitude persistente temos de 
lidar com ela de forma drástica”, diz Rafael Martinho, 
que já por mais de uma vez retirou crianças do campo 
porque os pais deles não paravam de gritar instruções. 
“É uma forma de mostrar que estão a proceder mal”, 
defende, acrescentando que já algumas vezes juntou 
os pais dos seus alunos (atualmente têm 12 anos)  

 

 

https://www.publico.pt/2017/02/19/sociedade/noticia/no-desporto-os-pais-sao-muitas-vezes-um-problema-para-os-filhos-1762453
https://www.publico.pt/2017/02/19/sociedade/noticia/no-desporto-os-pais-sao-muitas-vezes-um-problema-para-os-filhos-1762453
https://www.publico.pt/2017/02/19/sociedade/noticia/no-desporto-os-pais-sao-muitas-vezes-um-problema-para-os-filhos-1762453

