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Escola Organiza 11º Torneio de Futebol
Juvenil - Hernanicup-2018 – Equipas
Federadas
Dias 12 e 13 de Fevereiro de 2018
Tendo em conta o excelente êxito alcançado com o 10º
Torneio Internacional Juvenil em Futebol 7, realizado
no ano transato, vamos organizar, nos dias 12 e 13 de
Fevereiro (2ª e 3ª Feira das Férias de Carnaval) de
2018, entre as 9h00 e as 18h00, nas instalações da
Nossa Escola – CCDT-CM-Porto, o 11º Torneio de
Futebol Juvenil, organizado pela Nossa escola,
denominado "HERNÂNI CUP 2018", dirigido a atletas
dos Escalões de Benjamins, Infantis e Sub-19 Feminino,
federados, e que revelem melhor apetência para a
modalidade.
Neste momento já possuímos as 24 equipas inscritas,
entre as quais, o FC Porto, o Boavista, O Salgueiros, A
Escola Fintas de Braga, a Escola Crescer de Bragança, o
Vaguense do distrito de Aveiro e o Marialvas de
Cantanhede entre outras.
Este é o maior Torneio de Futebol-7, da cidade do
Porto, realizado nas férias de Carnaval, sendo um
momento marcante no convívio e nas relações socio
desportivas entre os intervenientes da Nossa Escola,
jogadores, treinadores, diretores, pais e das equipas
convidadas.
Contamos com o apoio de todos durante a realização
do evento. Comparece!
Mantem-te Informado, Consulta-nos:
www.escfuthernani.com
www.facebook.com/escfuthernani

4 º ENCONTRO DA APEF COM A
PARTICIPAÇÃO DE CERCA DE 400 ALUNOS
Realizou-se no dia 20 de Janeiro, o 4º Encontro Inter
Escolas, organizado pela Associação Portuguesa de
Escolas de Futebol (APEF), onde participaram cerca de
400 alunos da Nossa Escola.
Embora na sua globalidade o evento tenha decorrido
bem, para a maioria dos participantes, o facto de
haverem muitos alunos a jogar em simultâneo, fez com
que nem sempre os Professores titulares de turma (que
lecionam mais que uma equipa), não puderam estar
sempre com os seus alunos, facto que iremos tentar
ajustar dentro das nossas possibilidades no futuro,
embora estejamos sempre dependentes do calendário
dos jogos, elaborado pela APEF.
Refira-se ainda o facto de o local dos eventos estar
dependente da disponibilidade dos campos de Futebol
em cada semana, o que fez com que os nossos
jogadores do Grupo 1, tivessem de jogar novamente

CAROLINA ALMEIDA E INÊS OLIVEIRA NA
SELEÇÃO NACIONAL DE SUB-16 FEMININO

É com enorme prazer que constatamos que as nossas
jovens jogadoras Carolina Almeida e Inês Oliveira, irão
novamente representar a Seleção Nacional de Futebol
Feminino no escalão de Sub-16. Esta convocatória para
novo estágio agora do Escalão de Sub-16, é sinónimo
do grande empenho que têm demonstrado ao serviço
das equipas da Nossa Escola, com a preciosa
colaboração das suas colegas, Staff e das suas famílias.
Esperamos que o estágio corra bem, no sentido de
virem a assegurar um lugar final entre as eleitas.
Bom Desempenho!

fora, em Serzedo, esperando a melhor compreensão
dos pais para estes constrangimentos.

Devido à fraca adesão dos alunos na Equipa de PréEscolas-6, a Escola decidiu, cancelar a participação
daquela equipa, sendo que no futuro os alunos
interessados em participar, deverão fazer parte da
equipa Pré-escolas 5+6.
Em termos desportivos, a maioria das equipas teve um
bom desempenho, notando-se uma maior dificuldade
nas equipas cujos alunos entraram pela primeira vez e
há cerca de três meses para a Escola. Com o decorrer
das aulas, irão com certeza nos próximos eventos,
demonstrar a sua progressão no jogo. Um
agradecimento aos Pais, dos nossos alunos, que se
deslocaram em grande número à atividade no Porto e
em Serzedo e que prestaram um grande apoio nos jogos
às nossas equipas.
COLEÇÃO DE CROMOS

PRIMEIRA TERTÚLIA DE EDUCAÇÃO
DECORREU COM MUITO INTERESSE E
INTERACTIVIDADE

As Tertúlias de Educação têm como objetivo aumentar
a consciência dos Encarregados de Educação sobre
temas educacionais dos rapazes e raparigas de idades
compreendidas entre os 3 e os 19 anos, através da
criação de sessões dinâmicas de partilha de opiniões e
experiências entre os Encarregados de Educação.

SESSÃO DE LANÇAMENTO – 3/Fev. 12h00
Após as provas, está em fase final de acabamento a
caderneta para a coleção de cromos, cuja sessão de
lançamento irá decorrer no dia 3 de Fevereiro, (Sábado)
às 12h00 no CCD-Porto, para a qual convidamos todos
os interessados a se associarem a esta iniciativa.

Possuindo a Escola na atualidade mais de 600 alunos,
não foi fácil, recolher as fotografias de todos, no
entanto a caderneta, estará ao dispor de todos para a
poderem adquirir a partir de 3 de Fevereiro, sendo que
a sua aquisição, bem como dos respetivos cromos, irá
ser feita, no “Bar do “Quim”.

Deste modo, o papel da Escola será introduzir o tópico
e facilitar a discussão entre os Pais, à responsabilidade
do psicólogo da Escola Dr. Hugo Cruz e do moderador
João Pacheco, sendo que o conteúdo das sessões será
gerado pelo diálogo entre Encarregados de Educação.

EQUIPAS DE COMPETIÇÃO DA ESCOLA
CONVIDADAS PARA TORNEIOS EM FRANÇA,
ESPANHA, FUNCHAL …

A primeira sessão decorreu no dia 13 de janeiro
(sábado) das 10:30 às 11:30, com o tópico "Gerir
Múltiplos Contextos: O Desporto na vida do meu
Educando", que foi muito participada, gerando uma
grande interatividade entre os intervenientes, sendo
que brevemente avançaremos para nova iniciativa,
com temas como a Nutrição no Desporto, “Fair Play”
no
Desporto
entre
outros
temas.
FUTEBOL PARA PAIS AOS SÁBADOS DE
MANHÃ NA NOSSA ESCOLA 10h00 - 11h00

A Nossa Escola recebeu um convite da organização do
Torneio Internacional EuroFoot-2018, para estar
presente entre os dias 18 e 20 de Junho de 2018, em
Nantes – França, com a Nossa Equipa de Competição de
Sub-15 masculino.
Este convite vem na sequência de um intercâmbio
desportivo iniciado no ano de 2015, com as equipas
Francesas de Vertou e Haute de Goulaine, tendo nós
também em 2016, recebido na Nossa Escola cerca de 50
pessoas da comitiva dos nossos amigos Franceses.

Se é Encarregado de educação de um aluno da nossa
escola e ao sábado de manhã não tem nada para fazer,
enquanto decorre o treino do seu filho, a escola de
Futebol Hernâni Gonçalves tem uma sugestão para si.
Todos os sábados das 10h00 as 11h00 pode equipar-se
a rigor e vir jogar.
A Bola está do seu lado e nós já estamos à sua espera!
Venha ter connosco, aos sábados de manhã, nos
campos de futebol de 5 e experimente esta sua nova
oportunidade de fazer a diferença dentro de campo.
CONTAMOS CONVOSCO!

Recentemente recebemos um convite para estarmos
presentes com a nossa equipa de Sub-12 Masculino, no
Torneio de VilaGarcia de Arousa na Galiza – Espanha,
para participar num grandioso Torneio, que engloba
mais de 48 equipas, sendo que a sua fase final estarão
presentes grandes equipas de Espanha, como Real
Madrid ou Barcelona.
Este ano pela primeira vez recebemos um convite da
Ilha da Madeira, para estarmos presentes na altura da
Páscoa no Torneio do Liceu no Funchal, com as equipas
de Sub-11 e Sub-13 Masculinos.
Em todos estes torneios, contamos ter também a
colaboração dos pais, que muitos deles irão
acompanhar os seus filhos nos jogos e aliar a prática
desportiva ao conhecimento das regiões e ou países
que irão visitar.
Também recebemos dentro do território nacional
convites para estarmos presentes noutros Torneios,
como Bragança, Fânzeres, Matosinhos, Sever do Vouga,
Vagos entre outros, onde iremos procurar participar,
com a maior dignidade em representação da Nossa
Escola.

