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EDITORIAL	
Novo	biénio,	novos	desafios	

Com	 esta	 newsletter,	 os	 Pelezinhos	 começam	
uma	 nova	 fase	 na	 sua	 política	 de	 comunicação	
com	os	associados	e	com	a	comunidade	em	que	
se	 insere	 o	 Clube.	 Nos	 próximos	meses	 vamos	
testar	e	afinar	o	modelo,	procurando	encontrar	
as	 soluções	mais	 ajustadas	 às	 necessidades	 de	
todos:	 atletas,	 associados,	 patrocinadores,	
restantes	parceiros	e	comunidade	em	geral.	

Os	 órgãos	 sociais	 dos	 Pelezinhos	 estão	 a	
começar	um	novo	biénio.	Sem	rupturas,	a	 linha	
a	 seguir	 será	 acima	 de	 tudo	 de	 continuidade	 e	
de	 aprofundamento	 do	 trabalho	 desenvolvido	
pela	anterior	equipa	que,	em	parte,	é	a	mesma.	

Naturalmente,	 haverá	 novidades	 nos	 próximos	
meses	 e	 delas	 iremos	 dando	 conta	 no	 tempo	
próprio.	

Neste	 espaço	 abordaremos,	 como	 não	 poderia	
deixar	 de	 ser,	 essencialmente	 a	 vida	 do	 Clube.	
Por	 isso,	 neste	 primeiro	 número,	 nada	 como	
começar	 pelo	 princípio,	 entrevistando	 o	 novo	
presidente	da	direcção,	José	Pereira.	

Por	 último,	 aproveitamos	 para	 informar	 que	
esta	 newsletter	 estará	 disponível	 no	 dia	 1	 de	
cada	mês.	Esperamos	que	seja	do	seu	agrado.	

Até	Junho!	

	

	

	

	

	

	

	

	

NOTÍCIAS	
Eleitos	os	novos	órgãos	sociais	

Teve	 lugar	 no	 passado	 dia	 22	 de	 Abril	 a	
assembleia-geral	 electiva	 dos	 Pelezinhos.	 Tal	
como	 definido,	 a	 reunião	 tinha	 dois	 pontos	 na	
agenda:	a	eleição	dos	novos	órgãos	sociais	e,	de	
seguida,	a	sua	tomada	de	posse.	

Apenas	 uma	 lista	 se	 apresentou	 à	 apreciação	
dos	 associados,	 tendo	 a	mesma	 sido	 eleita	 por	
26	votos,	registando-se	ainda	um	voto	nulo.	

De	 acordo	 com	 a	 ordem	 de	 trabalhos,	 a	
presidente	 da	 mesa	 da	 assembleia-geral,	
Patrícia	 Gomes,	 deu	 posse	 de	 imediato	 aos	
membros	eleitos.	

Assembleia-Geral	
Presidente:	Virgílio	Ribeiro	
Vice-presidente:	Paulo	Oliveira	
1º	secretário:	Emanuel	Mestre	
2º	secretário:	Aniceto	Mendes	
	

Direcção	
Presidente:	José	Alexandre	Pereira	
Vice-presidente:	Rui	Faria	
Vice-presidente:	Carlos	Assis	
Vice-presidente:	Hugo	Botão	
1º	secretário:	Teresa	Mestre	
2º	secretário:	Bruno	Bernardo	
3º	secretário:	Paulo	Gorjão	
Tesoureira:	Fátima	Falante	
1º	vogal:	Daniel	Cardoso	
2º	vogal:	Bruno	Silvestre	
1º	suplente:	José	Alberto	Pereira	
2º	suplente:	José	Simões	
3º	suplente:	João	Inácio	
	

Conselho	Fiscal	
Presidente:	Patrícia	Gomes	
Secretário:	Diogo	Forreta	
Relator:	José	Spínola	
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ENTREVISTA:	JOSÉ	PEREIRA	
Presidente	da	direcção	dos	Pelezinhos	

	

“Todos	fazemos	falta	para	levar	este	barco	a	bom	
porto,	mas	estou	certo	que	vamos	conseguir.”	

	

Para	 começar	 a	 nossa	 conversa,	 parabéns	 pela	 sua	 eleição	 para	 a	 presidência	 da	 direcção	 dos	
Pelezinhos	para	o	biénio	de	2019-2021.	Muito	trabalho	pela	frente	e	muitos	projectos?	

Muito	 obrigado.	 Agradeço	 a	 sua	 saudação	 que,	 naturalmente,	 é	 extensível	 a	 todos	 os	 que,	 comigo,	
integram	 os	 órgãos	 sociais.	 Mas	 respondendo	 à	 sua	 pergunta,	 sim,	 vamos	 ter	 seguramente	 muito	
trabalho	pela	 frente	 e,	 claro,	 temos	 as	 nossas	 propostas	 e	 os	 nossos	projectos	para	 implementar	nos	
próximos	dois	anos.	

Sei	que	conhece	bem	a	casa.	

Sim,	sim.	Sou	o	sócio	nº	21	dos	Pelezinhos.	Sou	sócio	há	cerca	de	13	anos,	desde	2006.	Colaboro	e	ajudo	
o	Clube,	na	medida	das	minhas	capacidades,	há	longa	data.	O	meu	filho	jogou	aqui	futebol	e	essa	relação	
manteve-se	continuamente	a	partir	dessa	altura.	

Acresce	que	foi	vice-presidente	no	ciclo	anterior.	

Exactamente.	 Os	 Pelezinhos	 são	 quase	 uma	 segunda	 casa	 para	mim.	 Mas	 permita-me	 abrir	 aqui	 um	
parêntesis	para	fazer	o	elogio	merecido	ao	meu	antecessor,	João	Carlos	Luz,	pela	sua	enorme	dedicação	
e	pelo	trabalho	desenvolvido	no	último	ano.	O	Clube	tem	uma	eterna	dívida	de	gratidão	para	com	ele.	
Foram	 muitas	 horas,	 muitos	 dias,	 que	 o	 João	 dedicou	 aos	 Pelezinhos	 e	 com	 resultados	 positivos	
evidentes.	

Regressando	aos	projectos...	

...sim.	Em	primeiro	lugar,	queremos	manter	as	três	equipas	A	de	futebol	11	na	primeira	divisão	distrital.	
Esse	 é	 o	 primeiro	 objectivo	 que	 queremos	 alcançar.	 Depois,	 no	 caso	 da	 Academia,	 queremos	 ver	 se	
conseguimos	aumentar	o	número	de	atletas	inscritos	dos	actuais	25	para	cerca	de	40	a	50.	

É	uma	meta	ambiciosa.	

Sim,	creio	que	tem	razão.	Mas	é	possível	e	nessa	medida	trata-se	de	um	objectivo	realista.	De	seguida,	e	
em	terceiro	lugar,	queremos	manter,	porventura	com	alguns	ajustes,	a	orientação	seguida	no	sentido	de	
adquirir	 e	 oferecer	 aos	 nossos	 atletas	 os	 equipamentos	 de	 que	 necessitam	 para	 treinar	 e	 jogar	 em	
representação	do	Clube.	

O	que	significa	que	terão	de	angariar	mais	patrocínios,	deduzo?	

Sem	dúvida	alguma.	Os	patrocínios	são	fundamentais	para	a	sobrevivência	dos	Pelezinhos.	Nós	somos	
uma	Instituição	de	Utilidade	Pública.	Não	temos	fins	lucrativos.	Além	das	quotas	pagas	pelos	associados,	
que	não	são	suficientes	para	suportar	na	 íntegra	os	custos	do	Clube,	os	patrocínios	são	 fundamentais	
para	o	equilíbrio	financeiro	dos	Pelezinhos.	Por	isso	queremos	manter	e,	se	possível,	alargar	mais	ainda	
o	nosso	leque	de	patrocinadores.	
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Os	Pelezinhos	 são	uma	 instituição	da	 cidade	 com	uma	 larga	história.	O	Clube	 foi	 legal	 e	 formalmente	
fundado	em	1983.	Andamos	por	cá,	portanto,	há	36	anos	a	servir	a	comunidade,	a	promover	a	prática	
desportiva	entre	os	jovens	e	a	formar	os	adultos	de	amanhã.	Já	viu	os	troféus	que	temos	na	nossa	sede?	

É	verdade.	Fiquei	surpreendido	com	os	imensos	troféus	conquistados.	

Os	Pelezinhos,	 para	 a	 sua	dimensão,	 têm	uma	história	muito	 rica.	 Convido,	 se	me	permite,	 os	nossos	
associados	 e	os	 setubalenses	 em	geral	 a	 visitar	 a	nossa	 sede	na	Rua	do	Mormugão.	Muitos	 visitantes	
ficarão	certamente	surpreendidos.	Mas	voltando	aos	objectivos...	

...sim.	Há	mais	projectos,	correcto?	

Sem	dúvida.	Sem	me	alongar	muito,	nesta	fase	ainda	muito	inicial	deste	mandato,	pretendemos	adquirir	
uma	nova	viatura	para	transportar	os	nossos	atletas.	Mais	importante,	porventura,	queremos	construir	
uma	bancada	com	cerca	de	300	lugares	e	quatro	novos	balneários.	Os	Pelezinhos	precisam	de	fazer	um	
upgrade	nas	suas	infra-estruturas,	razão	pela	qual	precisamos	da	ajuda	e	do	apoio	de	todos.	

Compreendo.	

Necessitamos,	literalmente,	do	apoio	de	todos,	embora	de	formas	diferentes.	Precisamos	do	apoio	dos	
associados,	de	todos	os	associados,	dos	patrocinadores	e	da	comunidade	local	em	que	estamos	
inseridos.	Continuamos	a	precisar	do	apoio	dos	parceiros	institucionais,	a	começar	na	Câmara	
Municipal	de	Setúbal,	mas	passando	também	pela	União	das	Freguesias	de	Setúbal,	ou	pela	Associação	
de	Futebol	de	Setúbal.	

Tarefa	ciclópica...	

Sim	e	não.	Acredito	que	vamos	conseguir.	Esta	não	é	uma	missão	de	um	homem	só.	Estou	aqui	a	dar	a	
cara	individualmente	pelos	Pelezinhos,	mas	nada	disto	será	possível	sem	o	apoio	e	a	colaboração	
abnegada	de	todos	aqueles	que,	juntamente	comigo,	integram	os	órgãos	sociais.	Este	é	um	projecto	que	
beneficia	de	muitas	vontades.	Todos	fazemos	falta	para	levar	este	barco	a	bom	porto,	mas	estou	certo	
que	vamos	conseguir.	

Obrigado.	

Obrigado	eu.	O	tempo	passou	num	instante.	

	

	

	

	

	
ESTE	MÊS...	
...celebram	mais	um	aniversário	os	
nossos	seguintes	atletas:	

Gonçalo	Vargas,	Diogo	Travassos,	João	Calçada,	
João	Caporale,	Frederico	Ribeiro,	Afonso	Luzia,	
Simão	Gonçalves,	Vladimir	Todereanu,	
Henrique	Abelho,	Armando	Pereira,	Filipe	

Caldeira,	Tiago	Coelho,	Rafael	Lança,	David	
Pereira,	Rodrigo	Nunes,	Filipe	Nascimento,	
Francisco	Candeias,	Myka,	Tomás	Augusto,	
Pedro	Tavares,	Santiago	Flores,	Gabriel	
Prazeres,	João	Forreta,	Francisco	Caldas,	João	
Serrão,	Tomás	Simão,	Manuel	Duarte	e	Duarte	
Laranjo.	

Parabéns	a	todos	e	a	todos	desejamos	
um	dia	muito	feliz!	


