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EDITORIAL	
Fim	de	época,	nova	época	

	
Mais	uma	época	desportiva	que	está	a	chegar	ao	
seu	 fim	e	uma	nova	que	se	 começa	a	preparar.	
Um	trabalho	invisível	nem	sempre	devidamente	
conhecido	e	que	passa	por	garantir	 equipas	de	
voluntários	 que	 disponibilizem	 o	 seu	 tempo	
para	 assegurar	 o	 funcionamento	 do	 clube	 no	
seu	 dia-a-dia,	 definir	 equipas	 de	 treinadores,	
garantir	 os	 patrocínios	 necessários	 ao	
funcionamento	dos	Pelezinhos,	tratar	de	toda	a	
burocracia	 necessária	 para	 que	 possamos	
competir	e,	acreditem,	muitas	outras	coisas	que	
consomem	tempo,	muito	tempo.	
Naturalmente,	 fazemos	 tudo	 isto	 com	 muito	
gosto	 e	 satisfação.	 É	 um	prazer	 único	 conviver	
dia-a-dia	 com	 os	 nossos	 jovens,	 dos	 mais	
pequenos	 aos	 mais	 graúdos,	 assistir	 aos	 seus	
momentos	 de	 alegria,	 vê-los	 crescer	 enquanto	
seres	humanos	e	desportistas.	
Somos	 uma	 família	 já	 com	 uma	 longa	 história.	
Ao	longo	dos	próximos	meses	vamos	tentar	dar	
a	 conhecer	 parte	 dessa	 história	 aos	 mais	
pequenos	 e	 aos	 maiores	 que	 também	 não	 a	
conhecem.	 Este	 mês,	 por	 exemplo,	 fomos	
conversar	 com	 Luís	 Fernandes,	 um	 dos	
Pelezinhos	fundadores.	Uma	entrevista	que	vale	
a	pena	ler.	
Neste	número	vamos	também	dar	o	pontapé	de	
partida	numa	nova	rubrica	regular,	em	que	um	
Pelezinho	será	chamado	ao	palco.	Na	marca	dos	
pontapés	 de	 grande	penalidade,	 a	 sorte	 calhou	
ao	Gonçalo	Assunção.	
Esta	 newsletter	 será	 um	 ponto	 de	 encontro	
regular	da	família	Pelezinhos.	O	vosso	feedback,	
claro	está,	é	muito	bem-vindo.	
Boas	leituras	e	até	Julho!	

NOTÍCIAS	
Benjamins	 A:	 campeões	 do	 Torneio	
Complementar	

	
Os	 Benjamins	 de	 segundo	 ano	 dos	 Pelezinhos	
sagraram-se	 campeões	 do	 Torneio	
Complementar.	 Em	 14	 jogos,	 conseguiram	 13	
vitórias	 e	 sofreram	 apenas	 uma	 derrota,	
marcaram	 97	 golos	 e	 apenas	 sofreram	 11,	
somaram	39	pontos.	
	

—	•	—	
	
Benjamins	 B:	 segundo	 lugar	 no	
torneio	do	1º	de	Maio	F.C.	Sarilhense	

	
Decorreu	 no	 mês	 passado	 o	 primeiro	 torneio	
triangular	 do	 1º	 de	 Maio	 F.C.	 Sarilhense.	 Os	
Benjamins	B	estiveram	presentes	e	 ficaram	em	
segundo	lugar.	
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TRIBUNA	DO	PELEZINHO:	
À	CONVERSA	COM	GONÇALO	ASSUNÇÃO	

	
Este	mês	fomos	conversar	com	um	dos	guarda-
redes	 dos	 juniores.	 Com	 18	 anos,	 o	 Gonçalo	
Assunção	 está	 actualmente	 no	 curso	 de	
Economia,	no	12º	ano,	na	Escola	Secundária	du	
Bocage.	
Gonçalo.	 Tu	 fazes	 parte	 da	 mobília	 dos	
Pelezinhos,	não	é	verdade?	

Sim.	Jogo	nos	Pelezinhos	desde	os	Benjamins	A.	
Estou	aqui	há	10	anos.	
Se	 te	 pedissem	 para	 te	 apresentares,	 o	 que	
destacarias?	

Tenho	uma	personalidade	 forte,	 sou	 simpático,	
um	bom	ouvinte	e	tenho	a	capacidade	de	unir	as	
pessoas.	 Por	 outro	 lado,	 sou	 orgulhoso	 e	 não	
gosto	 de	 admitir	 quando	 falho.	 Sou	um	grande	
guarda-redes,	claro.	
Por	falar	nisso,	quem	foi	o	treinador	que	mais	
te	marcou?	

Talvez	o	mister	Pedro	Rosa,	com	quem	comecei	
aqui	nos	Pelezinhos	e	com	quem	vou	acabar	no	
final	 desta	 época.	 Também	 cresci	muito	 com	o	
mister	 Paulo	Oliveira.	 Uma	 palavra	 igualmente	
para	o	mister	Nuno	Oliveira	com	quem	tive	uma	
história	muito	engraçada	e	que	nunca	mais	me	
esquecerei.	
Pronto.	Tens	de	contar...!	

A	primeira	vez	que	fui	treinar	perguntou-me	em	
que	posição	queria	jogar.	E	eu	disse	que	queria	
ser	avançado	ou	guarda-redes.	No	primeiro	jogo	
fui	 avançado	 e	não	marquei	 um	único	 golo.	Na	
semana	 seguinte,	 perguntei	 ao	 mister	 se	 era	
para	jogar	nessa	posição	e	ele	disse-me	que	não	
e	que	no	 jogo	seguinte	seria	guarda-redes.	Não	
me	 correu	 mal.	 Nunca	 mais	 joguei	 noutra	
posição.	
És	guarda-redes,	mas	o	teu	jogador	preferido	
não	é	um	guarda-redes.	

Pois	não.	É	o	Lionel	Messi.	

Muito	 bem.	 O	 teu	 dia-a-dia	 não	 é	 só	 futebol.	
Nos	tempos	livres,	o	que	fazes?	

Gosto	 de	 estar	 com	 os	meus	 amigos,	 namorar,	
ouvir	música.	
Como	por	exemplo?	

Travis	Scott,	Wet	Bed	Gang	(WBG),	Drake,	entre	
outros.	 [Uma	 nota	 para	 dizer	 que	 este	 vosso	
entrevistador	teve	de	ir	à	Internet	para	saber	o	
que	era	WBG.	A	idade	não	perdoa...]	
E	televisão?	

Gosto	 das	 séries	 “Empire”,	 “The	 Originals”,	
entre	outras.	
E	livros.	Dispensas?	

Não.	
Não?	 Apanhaste-me	 de	 surpresa.	 Pensei,	 tal	
como	 no	 caso	 do	 meu	 filho	 mais	 velho,	 que	
era	 algo	 que	 não	 fazia	 parte	 dos	 teus	
interesses.	O	que	estás	a	ler?	

Estou	a	ler	um	livro	de	um	autor	francês	[Nota:	
Romain	Puértolas,	na	verdade	franco-espanhol]	
cujo	 titulo	 é	 “A	 Incrível	 Viagem	 do	 Faquir	 que	
Ficou	 Fechado	 num	 Armário	 Ikea”	 (Porto	
Editora,	2014).	
Gonçalo,	o	nosso	 tempo	está	quase	a	acabar,	
o	que	gostarias	de	ser	quando	fores	grande?	

Ainda	 não	 sei.	 A	 seguir,	 talvez	 vá	 estudar	
Comunicação	 Social.	 Mas,	 se	 possível,	 gostaria	
de	continuar	ligado	ao	futebol.	
Como?	

Gostaria	de	ser	treinador.	
Porquê?	

Porque	entendo	bem	a	dinâmica	de	jogo	e	gosto	
do	 envolvimento	 com	 os	 jogadores.	 O	 futebol	
para	 mim	 sempre	 foi	 uma	 paixão	 desde	
pequeno.	Não	gostaria	que	ela	terminasse.	
Estou	 certo	 que	 não	 acabará	 seguramente.	
Gonçalo,	 estamos	 a	 terminar	 esta	 mini-
entrevista.	 Boa	 sorte	 para	 os	 teus	 estudos	 e	
que	as	tuas	aspirações	se	concretizem.	

Obrigado.	
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ENTREVISTA:	LUÍS	FERNANDES	
Presidente	da	4x4	Multitrabalhos	e	membro	fundador	dos	Pelezinhos	
	

“Os	Pelezinhos	são	um	dos	clubes	desportivos	mais	importantes	de	
Setúbal,	tanto	no	número	de	atletas,	como	em	termos	de	

participação,	ou	de	carisma.”	
	

Talvez	possamos	começar	pelo	início?	Como	é	que	começa	a	sua	ligação	aos	Pelezinhos?	

A	história	começa	na	Praça	do	Brasil	onde	se	reunia	um	grupo	de	miúdos.	Eu	era	o	mais	velho	e	
incentivava	os	outros	miúdos	mais	novos	a	jogar	à	bola.	Os	Pelezinhos	nascem	porque	existia	uma	
equipa	na	Praça	do	Brasil	chamada	os	Mickeys	e	estes	miúdos	de	uma	das	traseiras	da	Praça	do	Brasil	
defrontavam	os	miúdos	das	outras	traseiras	da	Praça	do	Brasil.	Os	Mickeys	já	tinham	um	logótipo	que	
era	o	boneco	da	banda	desenhada,	o	Mickey.	Nós	não	tínhamos	nada.	Numa	dessas	semanas	foi	
publicado	um	número	da	banda	desenhada	brasileira	do	Pelezinho	e	foi...	
...a	partir	daí	que	surgiu	a	designação	e	o	símbolo	inicial	dos	Pelezinhos?	

Sim.	Fomos	ao	Pagapouco,	comprámos	t-shirts	todas	da	mesma	cor,	colocámos	o	logótipo	com	o	
Pelezinho	e	ficámos	a	ser	os	Pelezinhos	a	partir	dessa	altura.	Só	por	curiosidade,	o	primeiro	
equipamento	oficial	dos	Pelezinhos	foi	amarelo	com	uma	risca	preta.	
Estamos	a	falar	dos	anos...	

Não	lhe	sei	dizer	a	data	certa,	mas	isto	deve	ter	sido	algures	em	1979	ou	1980,	algures	por	essa	altura.	
Nesta	altura	tinha	que	idade?	

Tinha	10anos,	11	anos,	por	aí.	
Mas	a	fundação	formal	dos	Pelezinhos...	

...eu	fiz	a	primeira	equipa	dos	Pelezinhos	e	por	algum	tempo	jogávamos	ali	nas	traseiras	da	Praça	do	
Brasil,	de	uma	forma	desorganizada.	Acontece	que	havia	um	senhor,	uma	pessoa	mais	velha,	que	tinha	
lá	também	um	filho	a	jogar,	que	é	o	actual	sócio	número	um	dos	Pelezinhos,	o	senhor	Mário	Ferreira,	
que	começou	a	tomar	conta	da	equipa	dos	Pelezinhos.	
Muito	bem.	Mudando	de	assunto...	

...espere.	No	primeiro	torneio	em	que	participámos	fomos	logo	a	equipa	vencedora...	

...bem	sei	que	os	Pelezinhos	são	uma	referência	no	distrito!	

Os	Pelezinhos	desde	o	início	que	têm	sido	uma	equipa	ganhadora	e	é	por	isso	que	a	instituição	tem	
quase	quatro	décadas	de	existência.	É	um	dos	clubes	mais	importantes	de	Setúbal,	tanto	em	termos	do	
número	de	atletas,	como	de	participação,	ou	carisma.	
Voltando	um	pouco	atrás,	jogou	nos	Pelezinhos	e...?	

...por	incrível	que	pareça,	formalmente	nunca	joguei	nos	Pelezinhos.	
Então?	Agora	apanhou-me	de	surpresa.	

Como	era	mais	velho	e	todos	os	outros	miúdos	eram	mais	pequenos,	quando	se	formou	a	primeira	
equipa	oficial	e	formal	dos	Pelezinhos	não	pude	fazer	parte	dela.	Todos	eram	Infantis	e	eu	era	Iniciado.	
A	primeira	equipa	oficial	de	futebol	dos	Pelezinhos	foi	no	escalão	dos	Infantis.	Curiosamente,	um	pouco	
mais	tarde	fui	campeão	distrital	de	Juniores	pelos	Amarelos.	
Mas	manteve	sempre	ligação	aos	Pelezinhos?	

Sim.	Durante	10	anos	estive	sempre	ligado	ao	clube.	Ajudei	a	construir	a	antiga	sede	dos	Pelezinhos,	
organizava	os	torneios	todos	de	futebol,	marcava	os	campos,	fazia	de	árbitro,	fazia	um	pouco	de	tudo.	
Por	isso	é	que	consigo	ter	uma	empresa	como	esta	[4X4	Multitrabalhos].	Tenho	uma	capacidade	de	
organização	muito	grande.	
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Começou	a	trabalhar	cedo?	

Sim.	Aos	14	anos,	na	Setenave.	E	fui	treinador	de	futebol	aos	12	anos!		
Desde	muito	cedo	que	se	habituou	a	liderar?	

Sim.	Não	me	pergunte	porquê.	São	coisas	que	nascem	connosco.	Desde	pequenino.	E	a	vida	
proporcionou-me	que	fosse	sempre	um	líder.	Na	tropa	fui	instrutor,	mais	tarde	na	Autoeuropa	fui	chefe	
de	equipa,	e	nos	últimos	15	anos	liderei	a	minha	empresa.	
A	sua	empresa	é	uma	referência	em	Setúbal,	certo?	

Em	15	anos	consegui	fazer,	a	partir	do	nada,	uma	empresa	que	é	uma	referência	na	cidade	de	Setúbal.	
Aliás,	a	presidente	da	Câmara	Municipal	de	Setúbal,	Maria	das	Dores	Meira,	virá	visitar-nos	muito	em	
breve.	
Fale-nos	um	pouco	da	4X4	Multitrabalhos.	O	que	faz?	

Ninguém	no	distrito	de	Setúbal	tem	a	nossa	capacidade	técnica.	Empregamos	cerca	de	70	colaboradores	
neste	momento.	Em	2018	facturámos	cerca	de	três	milhões,	setecentos	e	cinquenta	mil	euros.	Foi	o	
nosso	melhor	ano	de	facturação.	Temos	da	melhor	tecnologia	do	país.	Queremos	duplicar	a	facturação	
em	breve.	Somos	uma	empresa	multidisciplinar:	serralharia,	carpintaria,	metalomecânica,	decapagem,	
metalização,	electricidade,	automação,	entre	outras	áreas.	Trabalhamos	com	muitas	das	principais	
empresas	portuguesas.	
Apesar	da	sua	vida	preenchida,	continua	a	manter	contacto	e	a	apoiar	os	Pelezinhos?	

Há	15	anos	que	tenho	a	minha	empresa	e	há	15	anos	que	apoio	os	Pelezinhos.	Quando	fui	responsável	
pelos	Pelezinhos	toda	a	gente	me	apoiou.	Agora	é	a	minha	vez	de	o	fazer.	
Se	me	permite,	queria	congratulá-lo	por	essa	atitude.	É	uma	pena	que	nem	todos	aqueles	a	quem	a	
vida	corre	bem,	por	assim	dizer,	sintam	essa	responsabilidade	de	contribuir	para	o	bem	comum.	

Obrigado.	Faço-o	com	muito	gosto.	

	
	
	
	
	
ESTE	MÊS...	
...celebram	mais	um	aniversário	os	
nossos	seguintes	atletas:	
Evandro	Pedro,	Denis	Kutsir,	Jorge	Júnior,	
Gonçalo	Alves,	Pedro	Sarilho,	David	Mateus,	
Duarte	Mateus,	Hélder	Frederico,	Xavier	Serra,	
João	Ferreira,	Pedro	Mendonça,	David	
Rodrigues,	Tiago	Gonçalves,	João	Rodrigues,	
Pedro	Revez,	João	Sousa	e	Bruno	Silva.	
Parabéns	a	todos	e	a	todos	desejamos	
um	dia	muito	feliz!	


