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CRIAÇÃO DE UMA TURMA FEMININA 
Sábados - 9h00 - 10h00  

 
 
Informamos os Encarregados de Educação das 
nossa(o)s aluna(o)s, que a Direção da Escola deliberou 
proceder à abertura de uma Turma exclusivamente 
feminina. 
A Turma é destinada a todas as raparigas nascidas 
entre os anos de 2002-2010, tendo as aulas lugar aos 
Sábados de manhã entre as 9h00 e as 10h00, sobre a 
direção da Treinadora Márcia Marqueiro. 
Esta é uma aposta da Direção da Nossa Escola, de 
moda a dar resposta ao crescimento que o Futebol tem 
tido ultimamente junto das raparigas. 
Para inscrições e outras informações contactar por 
favor a secretaria da Escola. 
 
ENVIO DOS COMUNICADOS DOS TORNEIOS 

VIA EMAIL VERSUS FORMATO DE PAPEL 

A escola de Futebol, seguindo uma opção ecológica em 
linha com a maioria das Instituições, vem por este 
meio informar que privilegia a comunicação com os 
Encarregados de Educação, via email, através de 
correio electrónico em detrimento dos comunicados 
em formato de papel. Porém, no final das aulas / 
treinos, no momento da entrega dos comunicados aos 
alunos, os nossos professores irão possuir sempre 
alguns exemplares em formato de papel, para entregar 
apenas aos alunos que o solicitarem. Para não haver 
falhas de comunicação será importante que, os 
Encarregados de Educação dos alunos que não 
estejam a receber na atualidade, os nossos 
comunicados ou newsletter por via electrónica, que 
façam o favor de passar na secretaria, para nos 
indicarem qual o seu endereço de correio electrónico 
atual. 
Gratos pela Vossa compreensão. 

 
1º ENCONTRO DA APEF COM A 

PARTICIPAÇÃO DE CERCA DE 400 ALUNOS  

Realizou-se no dia 28 de Novembro, o 1º Encontro Inter 
Escolas, organizado pela Associação Portuguesa de 
Escolas de Futebol (APEF), onde participaram cerca de 
400 alunos da Nossa Escola. Para muitos dos nossos 
alunos, foi o primeiro jogo com características um 
pouco mais formais, em que participaram, gerando 
sempre uma ligeira ansiedade e nervosismo que é 
apanágio destas novas experiências. O facto de haver 
muitos alunos novos a participarem e de não estarem 
ainda identificados, com este tipo de eventos, gerou 
algumas dúvidas a alguns participantes, sobre o local do 
campo, o número da equipa, o nome do Professor, 
facto que no próximo evento já irá ser mais fácil para os 
intervenientes. 

 
 
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), puderam estar 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. 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 dois meses 
para a Escola. Com o decorrer das aulas, irão certeza 
que no decorrer dos próximos eventos, demonstrar a 
sua progressão. 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. 



 

 

 
ESCOLA REPRESENTADA POR CINCO 
JOGADORAS NA SELEÇÃO DISTRITAL  

De SUB-16 - FEMININA da AF Porto 

A Seleção Distrital de Sub-16 de Futebol Feminino da 
AF Porto, deu início aos seus treinos, sendo que para 
integrarem os mesmos, a selecionadora convocou as 
seguintes jogadoras da Nossa Escola:  
Sara Pinto; Inês Ferreira; Inês Oliveira; Carolina 
Almeida; Francisca Moreira. 
 

 
É um enorme orgulho para a Nossa Escola ter cinco 
representantes naquela seleção, sendo na atualidade 
o clube mais representado na mesma, esperando que 
as nossas jogadoras possam ter uma representação 
condigna e que se consigam afirmar perante as 
restantes selecionadas. 
 
 

 
 
 

 
APOIO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA AOS 

ALUNOS DA ESCOLA DE FUTEBOL 

O aumento significativo do número de alunos a 
frequentar a Escola, o alargamento dos horários dos 
treinos, associado ao aumento do número de jogos das 
equipas de competição em que somos intervenientes, 
que são proporcionadores de um maior risco de lesões, 
a Escola de Futebol com a colaboração do CCDT-CMP, 
deliberou implementar um novo serviço de fisioterapia 
de apoio aos nossos alunos. 
 
 

 
O serviço irá ser prestado com o apoio dos 
fisioterapeutas / enfermeiros – Pedro Soares e Ricardo 
Castro, nas nossas instalações, num espaço próprio, 
situado junto dos balneários colocados por detrás da 
baliza do campo de Futebol-11. 
O serviço é colocado à disposição de todos os alunos da 
Escola de Futebol e das Equipas de competição e será 
de carácter gratuito. 
Os fisioterapeutas, prestarão os serviços às 2ªs, 4ªs e 
6ªs feiras entre as 19h30 e as 20h30. 
A consulta de fisioterapia não carece de marcação 
prévia e teve o seu início a partir do mês de Novembro 
de 2017. 
Esperando que esta iniciativa possa vir a melhorar a 
qualidade de prestação de serviços de saúde aos nossos 
alunos. 

 Mantem-te Informado, Consulta-nos: 

 

        www.escfuthernani.com 

www.facebook.com/escfuthernani 



 

 

 
 

SESSÕES FOTOGRÁFICAS PARA A 
COLEÇÃO DE CROMOS 

Têm estado a decorrer as sessões fotográficas para a 
coleção de cromos, que se iniciaram no passado mês 
de Outubro, continuaram no mês de Novembro e irão 
ter uma nova sessão para a sua conclusão. 

 Devido ao elevado número de alunos e ao facto de os 
professores nem sempre poderem acompanhar as 
suas equipas, em virtude de terem de dirigir jogos de 
outras turmas, dos quais também são docentes, tem 
levado a que alguns alunos ainda não tenham sido 
fotografados e que as sessões tenham alguma 
morosidade. 

O facto dos treinos serem ao final da tarde, faz com 
que a luminosidade seja fraca e que as fotos tenham 
de ser tiradas aos Sábados de manhã.  
Iremos procurar organizar uma nova sessão 
fotográfica, para que os alunos faltosos possam ser 
fotografados. Em último caso, os alunos que não 
poderem vir à Escola, deverão os pais tirar uma foto 
com a camisola da Escola e enviá.la para o email da 
Escola. 

ANTIGOS ALUNOS DA ESCOLA, 
PARTICIPAM PELO SEGUNDO ANO, 

TORNEIO DO INATEL DE FUTSAL, DE 
SENIORES MASCULINOS 

A recente equipa de competição de Futsal, do escalão 
sénior, destinada aos Antigos Alunos, iniciou a sua 
competição no passado dia 14 de Novembro, na Liga 
de Futsal organizada pelo Inatel. 
 

  
 
Após a experiência de um ano na prova, contamos que 
este seja um ano de solidificação da atividade, que tem 
tido um bom empenho nos treinos por parte dos 
nossos jogadores, projeto que tem funcionado com a 
inestimável colaboração do Afonso Providência, Filipe 
e André Silva e da Gina Cardoso. 
Esperamos que seja uma feliz participação para todos! 

 
 

ESCOLA ENVOLVIDA EM AÇÃO DE 
FORMAÇÃO PARA TREINADORES DE 

FUTEBOL 

 
 
A Escola de Futebol Hernâni Gonçalves em parceria com 
a Associação de Professores de Educação Física do 
Porto, organizaram nos dias 13 e 20 de Novembro de 
2017, entre as 19h00 e as 22h30m uma ação de 
formação subordinada ao tema "O Ensino do Futebol – 
Da Escola ao Rendimento Superior". 
A ação teve como preletores os professores da Nossa 
Escola, Rui Pacheco e Rui Pedro, sendo que a parte 
prática foi realizada com a colaboração dos nossos 
jogadores das equipas de competição de Benjamins e 
de Iniciados A. 
Esta ação, constituiu mais um momento alto, para a 
Nossa Escola, não só pela divulgação que promoveu, 
como o reconhecimento pedagógico que teve, por 
parte dos mais de 100 participantes na ação. 



 

 

 
Somos uma Sociedade de "Pais Helicóptero"  

Que Fazem dos Filhos Reis 

Javier Urra - Psicólogo 
O psicólogo Javier Urra defende que os educadores de hoje 
tendem a tornar-se "pais helicóptero", que supervisionam 
os filhos de forma constante, superprotegendo as crianças e 
fazendo-as sentir-se reis e equivocadas na importância do 
seu papel. 
"Há uma sociedade do medo. São 'pais helicóptero', sempre 
a supervisionar a criança para que não coma terra, não 
tropece, não caia. O filho está sempre protegido, sobre 
mimado e há um momento em que se sente o rei e se 
equivoca. Ele é tão importante como os outros, mas não 
mais importante", sintetiza Javier Urra, terapeuta que lança 
agora em Portugal o livro "O Pequeno Ditador Cresceu", 
depois de a obra "O Pequeno Ditador" ter atingido a 18.ª 
edição. 

 
Ao mesmo tempo, a autoridade dos pais dilui-se e faz 
dissipar regras, critérios e limites, uma realidade visível 
sobretudo em países desenvolvidos ou ricos, como em 
Espanha ou em Portugal, que apesar das dificuldades 
económicas não deixam de assim ser considerados. 
"Em países como Angola ou o Quénia isto dificilmente se 
passará, porque não se aceita uma alteração das regras na 
casa. Aqui, nos nossos países, queremos ganhar o carinho 
dos filhos, deixamo-nos chantagear por eles. Antes, os pais 
não tinham tantos livros nem tantas séries de televisão, mas 
tinham critérios: isto está bem ou isto nesta casa não se 
passará assim", argumenta Javier Urra, em entrevista à 
agência Lusa. As crianças, desde cedo, precisam de limites, 
caso contrário tornam-se neuróticas: "Precisam de um 
código. Os pais são como uma parede onde chocam. Os 
adolescentes, sobretudo, precisam de chocar, chocar e ver 
que o outro não cede". 

Há normas ou limites que Javier Urra considera basilares para 
evitar que a criança sinta que pode tornar-se tirana: não 
permitir que maltrate ou ridicularize outras crianças ou 
adultos e não ceder a caprichos impróprios para cada idade 
(seja não querer ir à escola ou pretender fumar com os 
amigos). 
Defende Javier Urra que as crianças precisam, desde cedo, de 
se habituar a normas básicas, como não estragar coisas ou 
respeitar hábitos básicos. 
"A maioria dos pais diz a uma criança de 13 anos para lavar 
os dentes umas 12 vezes. Não é preciso dizer muitas vezes. A 
criança tem de o assumir, de o interiorizar e fazê-lo", 
exemplificou. 
Mesmo que nem sempre seja culpa dos pais, uma criança 
adquirir o lugar de ditador em casa acontece geralmente 
porque não são passados critérios de limite ou de 
autocontrolo. 
"Aprender a ser um pequeno ditador é muito fácil e é muito 
cómodo", reforça o terapeuta, lembrando que muitas vezes 
os pais aceitam o seu papel de escravos. 
A este propósito, Javier Urra conta o episódio de um 
adolescente que entrou no seu centro de tratamento nos 
arredores de Madrid e que, mal se despia, atirava toda a 
roupa constantemente para o chão. "Simplesmente porque 
assim fazia em casa, porque assim fez sempre e nunca fazia 
de outro modo". 
"Há crianças com menos de sete anos que dão pontapés às 
mães e estas dizem 'isso não se faz' enquanto sorriem", 
escreve Urra no seu novo livro, enumerando as caraterísticas 
das crianças com o "síndrome de imperador". 
"São crianças caprichosas, sem limites, que dão ordens aos 
pais, organizam a vida familiar e chantageiam todas aqueles 
que tentam travá-las". 
Para o próprio bem dos filhos, reforça Javier Urra, há que 
dizer 'não' às crianças, até porque querê-la e amá-la não é 
dizer 'sim' a tudo. Não escamoteando que já vivemos numa 
sociedade em que as crianças não tinham direitos e em que 
a educação era autoritária e quase se baseava no medo, o 
psicólogo espanhol julga que agora, por oposição, se rompeu 
uma das normas ancestrais da sociedade - o respeito. 
Para evitar "não traumatizar", Javier Urra considera que se 
cede demasiado, que a sociedade está a ser permissiva e a 
educar os filhos nos seus direitos, mas não nos seus deveres, 
produzindo filhos tiranos. 
"Para seu próprio bem, temos de dizer 'não' às crianças", 
resume. 
                                              In Sic Notícias  02.02.2016 


