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IGUALDADE DE GÉNERO E DE RAÇA,
NÃO-DISCRIMINAÇÃO E CIDADANIA

CAROLINA AROSO E INÊS OLIVEIRA
CONVOCADAS PARA A SELEÇÃO NACIONAL
DE FUTEBOL DE SUB-15

A Escola de Futebol Hernâni Gonçalves tem procurado
desde a sua existência, promover a igualdade entre
rapazes e raparigas e de raças, que é um objetivo
essencial a uma vivência plena da cidadania, para se
alcançar uma sociedade mais moderna, justa e
equitativa. Neste sentido a Escola, abriu as suas portas
desde muito cedo aos rapazes e raparigas que nos
procuravam, criando inicialmente equipas masculinas e
mais tarde, equipas femininas, possuindo na atualidade
duas equipas federadas de competição e cerca de 50 Temos o prazer de anunciar que as jogadoras do futebol
raparigas e várias equipas masculinas no total de cerca feminino Inês Oliveira e Carolina Aroso foram
de
550
rapazes. convocadas para a Seleção Nacional de Sub-15. É com
muito orgulho que recebemos esta notícia, pois é fruto
do trabalho das nossas equipas, de futebol de
competição, em especial das jogadoras e dos seus
treinadores, sendo esta a primeira vez que a Nossa
Escola tem jogadores seus representantes em seleções
Nacionais. Desejamos boa sorte para as duas e que
representem bem o nome da Nossa Escola, ao mais alto
nível!
SECRETARIA COM UM NOVO “LOOK”

Por outro lado, a Escola tem recebido jovens de várias
raças e nacionalidades, oriundos de vários continentes,
Europeu, Africano, Americano e Asiático, possuindo na
atualidade jovens portugueses, suecos, ingleses,
brasileiros, angolanos, cabo-verdianos, etíopes e
iraquianos. Foi com vista à promoção da igualdade de
género, de Raça, de Não Discriminação e de Cidadania,
que a Escola de Futebol Hernâni Gonçalves promoveu
recentemente uma ação alusiva ao tema, onde jovens
oriundos de várias raças e quadrantes, puderam
conviver num ambiente saudável e de harmonia, que é
aquilo que pretendemos para todos os jovens e
Encarregados de Educação que nos procuram, sabendo
que desta forma
estamos a dar um contributo importante para uma
sociedade mais justa e equitativa.

O espaço da Secretaria da Escola foi remodelado,
contribuindo para uma mais fácil operacionalização das
tarefas administrativas.
Esperemos que também seja do vosso agrado.

PAIS ADEREM EM ELEVADO NÚMERO AO

INÍCIO DE TREINOS DE TÉCNICA INDIVIDUAL

ENCONTRO INTER-FAMILIAR

PARA ATLETAS DAS EQUIPAS DE
COMPETIÇÃO

O dia 16 Dezembro de manhã, foi dedicado a uma
atividade que muito preservamos, que é o encontro
desportivo inter-familiar, onde são chamados a
participar as famílias e os nossos alunos, que se juntam,
jogam e convivem num salutar convívio desportivo,
através do Futebol.
A adesão foi grande, principalmente junto dos pais dos
mais jovens jogadores, que encheram por completo, os
campos de Futebol de 5 e o Campo de Futebol de 11 da
Nossa Escola.
Esteve um dia solarengo e não muito frio, o que
proporcionou uma boa participação e entrega ao jogo,
verificando-se que alguns pais e ou mães ainda não
esqueceram as suas capacidades, e que tiveram a
oportunidade de as colocar “á prova”, junto dos seus
filhos.

A partir do mês de dezembro, os jogadores das equipas
de competição puderam começar a melhorar a sua
técnica individual, em treinos específicos para o efeito.
Habilidades como passe, receção, drible, finta,
condução, remate, jogo de cabeça, desarme e duelos
serão praticadas para potenciar o desenvolvimento da
técnica
dos
jogadores
de
competição.
Os treinos estão a ter lugar nos campos de futebol de 5.
Durante o mês de dezembro, os treinos serão gratuitos.
Em 2018, para dar continuidade aos treinos de técnica
individual, os jogadores deverão fazer a sua inscrição na
secretaria da Escola, tendo os mesmos, o direito a
receber uma bola, que será destinada para os treinos de
cada um.
Para mais informações, consulte a página da Escola:

No final, todos saíram vencedores, havendo ainda http://escfuthernani.com/tecnica-individual-competicao/
oportunidade para a fotografia dos “Campeões”.
Entendendo que a Escola deverá ser vivenciada por
todos, esta é uma forma de apelar aos pais para
participar na vida da Escola, proporcionar uma maior
aproximação e relação entre os Pais, alunos e
Professores, através de uma modalidade tão cativante
que é o Futebol.
Na Páscoa e no início das férias de Verão, contamos
voltar a repetir a iniciativa.

EQUIPAS DE COMPETIÇÃO EM BOM PLANO
SENIORES E SUB-19 FEMININO EM 1º LUGAR

JANTAR DE NATAL
DO STAFF DA ESCOLA DE FUTEBOL

A Escola de Futebol Hernâni Gonçalves, realizou o jantar
de Natal do seu Staff, no dia 15 de Dezembro, no
Restaurante Porto de Honra, no CCD Porto.
Estiveram presentes mais de 40 colaboradores da
Escola, entre Professores/treinadores, diretores,
fisioterapeutas, funcionários, tendo contado com a
amável participação da Esposa do Professor Hernâni
Gonçalves, Senhora Nazaré e da sua filha Alexandra,
presidente da Assembleia Geral da Escola e que muito
nos honraram com a sua presença, relembrando sempre
a imagem do Nosso fundador, Professor Hernâni
As nossas 10 equipas de competição, estão a ter na Gonçalves, que muito apreço dava a estas iniciativas.
generalidade um bom desempenho nos campeonatos
da AF Porto e da FPF, onde estão envolvidos. Destaque
especial para as nossas equipas femininas, sénior e Sub19, que comandam ao final da primeira volta e
invencíveis os respetivos campeonatos, sinónimo do
valor que as nossas equipas femininas possuem no
momento. No setor masculino, os Juniores,
constituídos na sua maioria por jovens do primeiro ano
no escalão, tem vindo a melhorar as suas prestações e
a fazer uma prova dentro das nossas possibilidades. As
duas equipas de Juvenis estão a fazer um campeonato
muito próximo dos objetivos pretendidos, estando no
atual momento a 3 pontos dos lugares que dão acesso Esta é uma forma de proporcionar momentos de
à subida de divisão. Os Iniciados A, têm vindo a confraternização entre os seus colaboradores, havendo
melhorar ultimamente e a conquistar alguns pontos no final uma animada troca de prendas entre todos os
que lhe têm permitido lutar com alguma abnegação presentes.
aos lugares de descida de divisão. Os Iniciados B e os
Infantis B, têm vindo a conseguir discutir os jogos, no
entanto, a mais valia das equipas adversárias,
INTERRUPÇÃO DAS AULAS
associada, a algumas baixas na equipa de Iniciados B,
PARA FÉRIAS DE NATAL
têm constituído alguns obstáculos que iremos procurar
Informamos todos os Pais e
ultrapassar no futuro. Os Infantis A, têm demonstrado
Encarregados de Educação dos
um bom nível de jogo, tendo conseguido ultrapassar
Nossos Alunos, da Escola,que as
todos os seus adversários com exceção do FC Porto e
férias de Natal iniciar-se-ão no dia
Dragon Force. Os Benjamins, como primeiro ano a
23 de Dezembro (inclusive), reiniciando-se as atividades
competir, têm sido uma agradável surpresa,
do 2º Período no dia 2 de Janeiro de 2018.
apresentando uma boa qualidade de jogo e apurandose para a fase final da prova. Esperamos continuar no Nesta quadra festiva que agora se aproxima,
bom caminho, para que no final do ano possamos gostaríamos de desejar a todos os Nossos Alunos, Pais e
alcançar os nossos objetivos formativos e de Familiares, os Votos de Um Bom Natal e de um Feliz Ano
de 2018!
competição.

