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EDITORIAL	
Boas	férias!	

	
Chegou	 a	 altura	 dos	 nossos	 Pelezinhos	
usufruírem	 das	 merecidas	 férias.	 Descanso	
total.	Este	é	o	momento	certo	para	fazer	aquilo	
que	nem	sempre	foi	possível	durante	o	período	
escolar.	 Muita	 praia	 e	 brincadeira	 com	 os	
amigos	 e,	 claro	 está,	 menos	 atenção	 à	 forma	
física.	Nada	que	não	se	resolva	no	regresso,	com	
umas	semanas	iniciais	de	treino	mais	exigentes,	
para	recuperarem	rapidamente	a	boa	forma.	
Da	 nossa	 parte	 vamos	 continuar	 a	 trabalhar	
para	que	no	regresso	em	Setembro	 tudo	esteja	
pronto	 para	 receber	 os	 Pelezinhos	 e	 para	 que	
comecemos	mais	uma	exigente	época	reunindo,	
como	sempre,	todas	as	condições.	
Boas	leituras	e	até	Setembro!	
	

NOTÍCIAS	
Entrega	de	Faixas	

	
Os	Pelezinhos	fecharam	a	época	em	grande	com	
um	 importante	 momento	 de	 convívio	 entre	
todos	os	sócios,	pais	e	atletas	do	clube.	

Além	de	 se	 realizar	 um	 jogo	 particular	 com	os	
Benjamins	 A,	 no	 final	 do	 qual	 se	 entregou	 aos	
atletas	 as	 faixas	 de	 vencedores	 do	 Torneio	
Complementar,	 foi	 igualmente	 entregue	 uma	
pequena	lembrança	aos	nossos	jovens	que	estão	
no	 último	 ano	 de	 juniores	 e	 que	 agora	 se	 vão	
despedir	de	nós.	
Em	todo	o	caso,	uma	vez	Pelezinhos,	serão	para	
sempre	Pelezinhos,	e	nós	queremos	manter	viva	
e	preservar	essa	memória	de	pertença.	

	
	
FootMania	Oeste	
Os	 Pelezinhos	 dos	 escalões	 de	 2006,	 2008	 e	
2009	participaram	no	torneio	FootMania	Oeste,	
entre	26	e	30	de	Junho,	nas	Caldas	da	Rainha.	
O	 prémio	 de	 melhor	 jogador	 do	 torneio	 no	
escalão	de	2006,	 envolvendo	12	equipas,	 entre	
elas	o	Atlético	de	Madrid	e	cerca	de	190	atletas,	
foi	 atribuído	 ao	 Pelezinho	 Gabriel	 Bueno	
Bettencourt.	Parabéns,	Bueno.	
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TRIBUNA	DO	PELEZINHO:	
À	CONVERSA	COM	PAULO	LUZ	

	
Este	 mês	 fomos	 conversar	 com	 um	 dos	
avançados	da	equipa	que	termina	agora	a	época	
nos	 Juvenis	 B	 dos	 Pelezinhos.	 Com	 16	 anos,	 o	
Paulo	 está	 actualmente	 no	 curso	 de	
Humanidades,	 no	 10º	 ano,	 na	 Escola	 Sebastião	
da	Gama.	
Paulo.	O	que	é	que	tu	queres	ser	quando	fores	
crescido?	

Quero	ser	jogador	de	futebol.	
Quem	 é	 o	 jogador	 português	 que	 mais	
admiras?	

O	Eusébio.	
Deduzo	que	és	adepto	do	Benfica...?	

Sou,	mas	não	é	por	isso.	
Então	porquê	o	Eusébio?	

Gosto	 do	 estilo	 de	 jogo	 dele.	 Acresce	 que	 no	
filme	 que	 vi	 sobre	 o	 Eusébio	 fiquei	 com	muito	
respeito	por	ele.	Impressionante	as	dificuldades	
porque	 ele	 passou	 e	 mesmo	 assim	 conseguiu	
triunfar	e	ser	um	grande	jogador.	
E	 sem	 ser	 português,	 dos	 jogadores	 que	
jogam	fora	de	Portugal?	

O	meu	favorito	é	o	Cristiano	Ronaldo,	mas	sem	
ser	português	gosto	bastante	do	Messi.	
E	 sem	 ser	 actuais?	 Quem	 é	 o	 teu	 jogador	
preferido	de	todos	os	tempos?	

Tantos.	Mas	se	tivesse	escolher	apenas	um	diria	
que	 o	 meu	 preferido	 de	 todos	 os	 tempos	 é	 o	
Pelé.	

O	 Pelé	 que,	 por	 coincidência,	 é	 a	 fonte	 de	
inspiração	que	esteve	subjacente	à	escolha	do	
nome	 dos	 Pelezinhos.	 Engraçado.	 Mudando	
de	 assunto,	 o	 que	 costumas	 fazer	 nos	 teus	
tempos	livres?	

Ir	 à	 praia,	 agora	 no	 Verão,	 ir	 ao	 cinema,	 no	
fundo	estar	com	os	meus	amigos.	
E	música?	

Estou	sempre	a	ouvir.	
Suponho	que	 tens	muitos,	mas	 se	 tivesses	de	
escolher,	 quais	 são	 os	 teus	 músicos	
preferidos?	

Pois,	tantos.	Se	tivesse	de	escolher	dois	apenas,	
diria	o	J.	Cole	e	XXXTentacion.	
E	português?	

O	Valete.	
Quanto	a	cinema,	gostas?	Costumas	ver?	

Não	muito,	mas	 quero	 ir	 ver	 em	 breve	 o	 novo	
dos	Homens	de	Negro,	já	vi	todos	os	anteriores,	
e	também	quero	ver	o	novo	dos	X-Men,	a	Fénix	
Negra.	
Voltando	 ao	 futebol,	 já	 alguma	 vez	 foste	
expulso?	

Não,	nunca.	
Mas	já	levaste	cartões	amarelos,	ou	não?	

Sim.	Alguns.	Geralmente	para	interromper	uma	
jogada	 que	 poderia	 ser	 perigosa	 para	 a	minha	
equipa.	
Também	 já	 levei	 alguns	 por	 reclamar	 com	 os	
árbitros,	mas	não	foram	muitos.	
Tu	agora	vais	sair	dos	Pelezinhos,	certo?	

Sim.	Vou	para	o	Cova	da	Piedade.	
Quantos	anos	jogaste	nos	Pelezinhos?	

Joguei	três	anos.	
Muito	 bem.	 Boa	 sorte	 para	 esta	 tua	 nova	
etapa	futebolística.	

Obrigado.	
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ENTREVISTA:	SHAWN	OMRANI	
Treinador	dos	Infantis	A	(2007)	

	

“Em	Portugal,	o	conhecimento,	o	entendimento	do	futebol,	é	muito	
elevado.	Mesmo	em	escalões	mais	jovens.”	

	

Caro	 Shawn	Omrani,	 o	percurso	de	 vida	e,	 sobretudo,	 o	 seu	 trajecto	 enquanto	 treinador	 foge	ao	
habitual	aqui	em	Portugal,	mas	antes	talvez	possamos	começar	por	uma	breve		apresentação?	

Sim.	Deixe-me	começar	por	agradecer	ao	C.D.	“Os	Pelezinhos”	por	me	permitir	envolver	na	comunidade	
e	no	futebol	de	formação	aqui	em	Portugal.	Dito	isto,	chamo-me	Shawn	Omrani,	sou	canadiano,	país	
onde	conheci	a	minha	mulher	há	25	anos,	que	é	portuguesa,	como	sabe,	e	onde	fui	treinador	durante	
cerca	de	20	anos	em	duas	modalidades,	artes	marciais	e	futebol.	
A	sua	mulher	é	portuguesa	e	o	Shawn	no	ano	passado	veio	do	Canadá	para	Portugal.	

Certo.	Vim	de	Mississauga,	uma	cidade	nos	subúrbios	de	Toronto,	a	cerca	de	25	minutos	desta	cidade	
mais	conhecida,	na	província	de	Ontário.	
Tem,	portanto,	uma	longa	experiência	enquanto	treinador.	

Sim,	sim.	Tenho	cerca	de	20	anos	em	duas	modalidades,	como	já	referi.	
Portanto,	já	treinou,	centenas	de	atletas...	

...sim.	Em	quatro	ou	cinco	clubes	e	academias	no	Canadá.	O	que,	diga-se,	me	deixou	muito	orgulhoso	em	
termos	dos	resultados	alcançados.	
No	ano	passado,	numa	viragem	drástica	na	vossa	vida,	decidiram	vir	para	Portugal.	

Exactamente.	Não	foi	a	primeira	vez	que	vim	a	Portugal.	Já	cá	tinha	vindo	algumas	vezes	em	férias.	No	
ano	passado,	porém,	decidimos	fazer	uma	grande	mudança	na	nossa	vida,	até	porque	os	meus	dois	
filhos	mais	velhos	tiveram	a	oportunidade	de	jogar	aqui	em	Portugal	e,	portanto,	as	circunstâncias	
alinharam-se	de	modo	a	possibilitar	esta	mudança.	
O	Shawn	tem	três	filhos...	

...sim.	
Um	joga	no	Vitória	Futebol	Clube...	

...sim,	e	dois	jogam	aqui	nos	Pelezinhos.	
Mas	falemos	deste	primeiro	ano	aqui	em	Portugal.	Como	pai	e	como	treinador,	que	avaliação	faz	
do	que	encontrou?	

Naturalmente,	o	nível	aqui	é	outro,	muito	mais	elevado	e	tem	sido	muito	interessante	observar	essa	
realidade.	Obviamente,	no	Canadá	é	diferente.	Tem	sido	uma	experiência	muito	gratificante	e	tem	sido	
fantástico	ver	aquilo	que	os	atletas,	mesmo	muito	jovens,	conseguem	fazer	numa	cultura	futebolística	
muito	mais	intensa.	
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Agora,	porém,	está	a	abrir	um	novo	capítulo	na	sua	experiência	aqui	em	Portugal,	assumindo	
funções	de	treinador	nos	Pelezinhos.	

Exactamente.	Assumi	recentemente	essa	função	e	serei	treinador	na	próxima	época	dos	Infantis	A,	i.e.	a	
geração	de	2007.	
Como	se	está	a	adaptar	e	que	feedback	tem	tido?	

Estou	a	abraçar	o	desafio	com	muito	gosto,	ainda	com	algumas	limitações	na	minha	capacidade	de	
expressão,	ainda	estou	a	aprender	português,	mas	a	verdade	é	que	a	linguagem	do	futebol	é	universal.	
Entre	algumas	palavras	em	português,	outras	em	inglês	e	a	linguagem	corporal	do	futebol,	estamos	a	
entendermo-nos	perfeitamente.	
Acresce	que	tem	um	treinador	adjunto.	

Sim.	Gonçalo	Vargas.	Ele	ajuda-me	sempre	que	necessário	na	comunicação	e	noutros	aspectos	do	treino.	
Um	jovem	talentoso,	um	excelente	jovem,	
Quais	são	as	metas	para	a	próxima	época?	

Como	é	evidente,	qualquer	treinador	quer	ganhar	o	campeonato.	Sendo	realista,	no	entanto,	passar	à	
segunda	fase	é	o	objectivo	imediato.	A	partir	daí,	depois	logo	se	vê.	Paralelamente,	queremos	ter	um	
bom	ambiente	para	os	atletas	e	entre	os	atletas	e,	claro	está,	jogar	bom	futebol	.	
Voltando	uma	vez	mais	à	sua	experiência	no	Canadá,	que	diferenças	entre	na	forma	o	futebol	é	
jogado	aqui	e	por	lá?	

Na	Europa,	e	em	particular	em	Portugal,	que	é	a	realidade	de	que	estamos	a	falar,	o	conhecimento,	o	
entendimento	do	futebol,	é	muito	elevado.	Mesmo	em	escalões	mais	jovens.	Obviamente,	no	Canadá	
também	há	jovens	tecnicamente	muito	bons	a	jogar	futebol,	mas	o	nível	de	competitividade	é	muito	
menos	elevado.	Diria	que	essa	é	a	grande	diferença.	
A	exigência	do	jogo,	é	isso?	

Sim.	Há	muitas	equipas,	muitos	mais	praticantes	e	por	isso	o	nível	de	competitividade	é	muito	maior	em	
Portugal.	
Muito	obrigado,	pelo	seu	tempo.	Sei	que	vão	em	breve	de	férias	ao	Canadá	visitar	a	família,	votos	
de	boas	férias	e	um	excelente	regresso.	

Muito	obrigado.	Aproveito	também	para	desejar	a	todos	os	sócios	e	amigos	dos	Pelezinhos	umas	
excelentes	férias.	Marcamos	encontro	no	início	de	Setembro!	
	
	


