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GRANDE ESPÍRITO DESPORTIVO IMPEROU 

AO LONGO DE TODO O TORNEIO 
HERNANICUP-2018 

 
Nos dias 12 e 13 de Fevereiro de 2018, a Escola de 
Futebol Hernâni Gonçalves, organizou o 11º Torneio 
Juvenil de Futebol-7. Hernanicup-2018, sobre a égide 
da FPF e AFP, com a participação de 24 equipas e cerca 
de 400 participantes, constituindo na atualidade o 
maior torneio de Futebol-7, realizado na cidade do 
Porto na altura do Carnaval e que se saldou por mais 
um êxito socio-desportivo entre todos os 
intervenientes. 
Para além de promover o Futebol em espaços 
reduzidos entre os mais jovens, de contribuir para o 
desenvolvimento do Futebol Feminino, este Torneio 
saldou-se por um enorme êxito em termos de Fair-Play 
e de ética desportiva. A Parceria com o Plano Nacional 
de Ética Desportiva através do IPDJ, com a introdução 
pela primeira vez do Cartão Branco, a premiar as boas 
práticas desportivas, de jogadores, treinadores, 
dirigentes e pais, contribuiu para um excelente 
comportamento socio-desportivo entre todos, sendo 
das poucas vezes a que assistimos a um Torneio com 
um comportamento exemplar de todos os 
intervenientes, que culminou com o batimento de 
palmas aos árbitros no momento da entrega de 
prémios. 
Os prémios Fair Play foram atribuídos respetivamente  
á equipa Feminina da EF Hernâni Gonçalves, ao 
Trofense e ao Estrelas de Fânzeres. 
Coletivamente os Vencedores foram: 
Sub-19 - Feminino - Ribeirão 
Sub-13 - Masculino - Marialvas 
Sub-11 - Masculino – Salgueiros. 
 

 
BENJAMINS, SUB-19 FEMININO  

VICE-CAMPEÕES 
PATRÍCIA TEIXEIRA 

MELHOR JOGADORA FEMININA 
 
As nossas equipas tiveram um bom comportamento ao 
longo do Torneio com saliência especial para os Sub-11 
Masculino e as Sub-19 Feminino, que se sagram vice-
campeões do Torneio. 
 
Como melhores jogadores foram eleitos: 
Sub-19 Feminino - Patrícia Teixeira - Hernâni Gonçalves 
Sub-13 - Masculino - João Pedra - FC Porto 
Sub-11. Masculino - Salvador Botelho - Salgueiros. 
 
De salientar o bom desempenho individual da Patrícia 
Teixeira, que pelo terceiro ano consecutivo recebe o 
prémio de melhor jogadora do Torneio. 
 

 
 
Um agradecimento ao IPDJ, na pessoa do Senhor 
Diretor Regional do Norte do IPDJ, Dr. Vitor Dias, que 
teve a amabilidade de estar presente connosco nas 
finais e na entrega de prémios, ao CCDT-CMP, aos 
Bombeiros Voluntários de Leça do Balio, ao Porto Canal, 
à Escola Gonçalves Zarco, à Prozis, ao Docinho da 
Prelada, à Padaria Ribeiro, aos Guias das Equipas, aos 
Diretores, Treinadores, Fisioterapeutas e Funcionários 
da EF Hernâni Gonçalves, aos árbitros e a todos os 
jogadores, Staff, Familiares e Amigos que tão 
condignamente participaram no Nosso Torneio. 
 
Até ao Hernanicup-2019! 

 



 

 

 

CAROLINA ALMEIDA PRIMEIRA 

INTERNACIONALIZAÇÃO E PRIMEIRA 

JOGADORA INTERNACIONAL DA ESCOLA 

DE FUTEBOL HERNÂNI GONÇALVES 

 

É com enorme regozijo que comunicamos que a nossa 
jogadora Carolina Almeida, da equipa Júnior Feminina 
e do escalão de Sub-15 masculino, conseguiu a sua 
primeira internacionalização e cumulativamente a 
primeira jogadora internacional que a Escola de 
Futebol possui, ao representar no dia 15.02.2018, a 
Seleção Nacional de Futebol Feminina de Sub-16 em 
jogo com a Alemanha, tendo alinhado os 90 minutos 
de jogo. 

 

 

 

Desejamos felicitar a Carolina, as suas e os seus 
colegas, treinadores, dirigentes e familiares, pelo 
contributo que prestaram para o alcançar deste 
objetivo, esperando que esta seja a primeira de muitas 
internacionalizações! 

PARABÉNS! 

 

 

 

 

AQUISIÇÃO DE NOVAS BALIZAS DE 

FUTEBOL-7 E REQUALIFICAÇÃO DE 

INSTALAÇÕES 

 

 
 
A Escola de Futebol Hernâni Gonçalves, procura 
anualmente ir melhorando as suas infraestruturas e 
material de apoio ao treino, no sentido de ir 
melhorando o seu nível de qualidade de intervenção 
junto dos Nossos alunos. 
 
No presente ano letivo, requalificamos o painel 
informativo da entrada da Nossa Escola, além de 
termos procedido com a colaboração do CCDT-CMP - à 
requalificação da secretaria e da sala adjacente, e á 
aquisição de novos materiais. 
 
Procedemos também à aquisição de um novo 
computador para a Secretaria e de uma nova máquina 
de filmar, para apoio às nossas atividades. 
 
No início do ano letivo procedemos à aquisição de 4 
novas balizas pequenas (2x1m) e de 2 balizas de 3x2m 
para Futebol-5, tendo recentemente procedido à 
aquisição de mais 2 novas balizas em alumínio para 
Futebol-7, 6x2m, que são balizas mais leves e mais 
fáceis de transportar. 
 
A aquisição destas últimas balizas, contou também com 
a colaboração do IPDJ, o que irá proporcionar melhores 
condições de apoio ao treino para os Nossos alunos, 
quer da Escola de Futebol, quer das equipas de 
competição. 

 Mantem-te Informado, Consulta-nos: 

 

        www.escfuthernani.com 

www.facebook.com/escfuthernani 

 



 

 

INÊS OLIVEIRA NA SELEÇÃO NACIONAL  

DE SUB-17 FEMININO 

 

É com enorme prazer que informamos a chamada da 
Nossa atleta Inês Oliveira à Seleção Nacional Sub 17 
Feminina. 
Esta é a primeira participação de uma jogadora da 
Nossa Escola nesta seleção.  
Desejamos à Inês uma feliz participação nesta nova 
participação com as cores nacionais. 
Bom Desempenho! 

Apoio Especial De Paris Da Ana Beatriz 

 

 

 
A Ana Beatriz, irmã do nosso jogador Diogo dos 
Infantis B, que se encontrava na altura na Disney em 
Paris, no momento em que decorria o jogo dos Infantis 
B contra o S. Félix da Marinha, quis mesmo distante 
mostrar o seu apoio à Nossa Escola! 

Agradecemos o apoio à nossa equipa! 
 

Campo de Férias da Páscoa 

Dias 26, 27, 28 e 29 de Março – 2018 

  14h30- 18h00 – CCD-Porto 
 

Com o objetivo de proporcionar uma ocupação salutar 

dos tempos livres dos jovens no período das férias da 

Páscoa, vamos organizar um campo de férias 

fundamentalmente através de atividades ligadas ao 

Futebol, procurando simultaneamente promover um 

harmonioso convívio desportivo e social entre os 

jovens. 
 

DESTINATÁRIOS 

- Jovens de ambos os sexos entre os 6 e os 16 anos de 

idade. 

 
ATIVIDADES: 

- Torneios de Futebol (relva sintética) 

- Torneios de Futebol de 5 (em Pavilhão) 

- Torneios de Habilidades Técnicas, Andebol 

- Torneios de Mini-Golfe 

- Natação (Piscina da Constituição) 

 

GARANTIMOS:   

- Técnicos qualificados 

- Lanche diário aos participantes 

 

PRÉMIOS 

Serão atribuídos prémios a todos os participantes 

 

LOCAL E INSCRIÇÕES: 

Rua Alves Redol, 292 (transversal às R. Damião de Góis 

e R. Constituição) 

Telefones: 919 613 611 / 916004460,  

Email: geral@escfuthernani.com 

Inscrições Limitadas! 

Data limite de inscrição: 22 de Março de 2018 



 

 

A Origem da Escola de Futebol Hernâni 

Gonçalves e os Apoios Existentes ao Seu 

Funcionamento 

 

A Escola de Futebol Hernâni Gonçalves nasceu, no ano 

de 2000, fruto das necessidades da sociedade civil. 

Havia um campo de Futebol disponível, não havia 

praticantes, o presidente da instituição onde está 

instalada a Escola, Dr. Gouveia Santos do CCDT-CMP, 

contactou com o professor Hernâni Gonçalves, se ele 

não gostaria de dar o nome a uma escola para reativar 

o campo de Futebol, que acedeu e assim se iniciou a 

Escola em colaboração com o Professor Rui Pacheco. A 

Escola iniciou-se por iniciativa própria e sem qualquer 

tipo de apoio governamental ou autárquico, pois se a 

Escola estivesse à espera desses apoios, nunca teria 

iniciado a sua atividade. 

 Neste momento, todos as Escolas e Clubes de Futebol, 

têm de subsistir na base da cotização dos seus 

praticantes e, eventualmente, de uma ajuda ou outra 

que possam ter do ponto de vista exterior ou do 

município ou do Instituto do Desporto e da Juventude 

(que é o Nosso caso), porém a maioria das Escolas de 

Futebol não possuem, ou possuem reduzidos apoios 

no seu funcionamento. No nosso caso, só a 

contribuição dos Pais com a cotização dos seus 

educandos, é que tem permitido, um sólido e 

sustentado funcionamento da Nossa Escola, para os 

cerca dos atuais 650 alunos. 

Convívio Desportivo Inter-familiar 

 Pais vs Filhos 

Dia 24 de Março (sábado) – 9h00 às 12h00  

Ccd - Porto 
 

Atendendo que a Escola deverá ser vivenciada não só 

pelos alunos mas também pelos pais, professores e 

demais intervenientes, vamos realizar no próximo dia 

24 de Março (Sábado) entre as 9h00 e as 12h00, um 

convívio desportivo de Futebol inter-familiar, onde 

cada pai (mãe ou outro familiar) se irá juntar com o seu 

filho e irá fazer um pequeno jogo contra outro pai ou 

filho (jogos de 4x4 a 6x6; estes jogos realizar-se-ão no 

mesmo campo e à mesma hora, onde os filhos realizam 

as suas aulas – 9h00-Infantis e Iniciados, 10h15-Pré-

Escolas e Escolas-11h00- Minis). Para este convívio 

gostaríamos de poder contar com a Vossa presença. 

Não será necessário fazer pré-inscrição, bastará 

comparecer no dia e hora acima mencionados no nosso 

campo (no final do treino dos alunos, onde teremos 1 

balneário à vossa disposição), com o seu equipamento 

e com boa disposição no sentido de desfrutar de alguns 

momentos de prazer e de alegria, através da prática do 

Futebol.  

Contamos Consigo! 

 
FÉRIAS DA PÁSCOA       

            

De acordo com o previsto no Plano Anual de atividades, 

informamos todos os Pais e Encarregados de Educação 

dos Nossos Alunos, da Escola de Futebol e do ABC do 

Futebol, que as férias da Páscoa iniciar-se-ão no dia, 26 

de Março (2ª Feira-inclusive), reiniciando-se as 

atividades do 3º Período no dia 3 de Abril (3ª Feira) de 

2018.  

Gostaríamos de desejar a todos os Nossos Alunos, Pais 

e Familiares, os Votos de Uma Boa Páscoa! 
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