
Futebol Feminino | Inês Queiroga em entrevista

"Estamos a um passo de
conquistar a prova -rainha"
A lateral-direita de 19 anos, proveniente do SC Braga,
já alinhou em 45 encontros ao serviço das seleções nacionais
e já jogou por 9 vezes na equipa sénior do Benfica.

Carouna Brito | Entrevista

Inês

Queiroga faz parte da

equipa sénior de futebol
feminino do Benfica - em
que já assinou um tento (em

jogo da 6. s jornada, na vitória por
0-26, diante do CP Pego) - e tem
alinhado, também, na formação
de sub-19 (que é líder da 2. 3 fase
da Zona Sul do campeonato
nacional), onde apontou, igual-
mente, um golo.

Natural de Chaves, Inês che-
gou ao Benfica em junho de 2018
e confessa estar a viver um gran-

de momento. Em entrevista ao

jornal O Benfica, a lateral-direita
revelou como concilia os estudos
com o futebol, e fez um apelo
especial ao adeptos relativamen-
te ao grande momento que aí
vem: a possível conquista da

Taça de Portugal.
Qual é o sentimento de fazer
parte da l. ê equipa de futebol
feminino do Benfica?

É um sentimento superagra-
dável e de grande felicidade. Sinto

que o nosso trabalho é reconheci-
do, sabendo nós que estamos
num dos clubes maiores de Por-

tugal. E estar aqui no Benfica é

sempre bom, só nos motiva e nos
dá vontade de trabalhar mais e
mais para alcançar os títulos que
inicialmente nos propuseram.
Depois de ter passado pelo SC

Braga, durante uma época (agora
atual campeão nacional da Liga
BPI), o que a fez aceitar o convite
de integrar o Benfica, uma vez
que o Clube iniciou a sua tempo-
rada na II divisão?

Eu acho que nós temos de acei-
tar as oportunidades que nos vão

surgindo. Isto de começar na II



divisão só nos dá a motivação
necessária para virmos de baixo e

subirmos [para a principal divisão].
Não é passar por cima de ninguém,
mas o projeto que nos foi transmi-
tido é realmente muito aliciante.

Começar do zero e iniciar por
baixo [na 2. s divisão] dá asas para
que nós cresçamos em todos os

aspetos. Claro que há sempre aspe-
tos a ponderar, mas, assim que
soube da proposta, aceitei logo.
A equipa sénior lidera a 2- fase
da II divisão. Aaora estão a cam:
nho de fazerem história, se con-
quistarem o maior objetivo da

temporada - a tão desejada Taça
de Portugal Qual é o sentimento
de fazer parte destes feitos?

Poder fazer parte da con-
quista da Taça será o alcançar
de um grande feito. Nós come-
çámos na II divisão e estamos,
com esforço e muito trabalho, a
tentar ganhar tudo o que nos foi
proposto ao início do projeto,
tanto o Campeonato como a

Taça. Estamos perto de con-
quistar as duas coisas, podemos
subir de divisão já na próxima
jornada. Estamos num bom
caminho, na final da Taça, a um
passo de conquistar a prova-
rainha.
Para qualquer jogador de futebol
há sempre aquele desejo de que-
rer ter um lugar na seleção nacio-
nal Já alinhou nas sub-16, nas
sub-17 e nas sub-19. Qual a expe-
riência de representar Portugal?

É muito gratificante representar
o nosso país. Nós [seleção] somos
das melhores equipas, e é um sen-
timento inexplicável. É nosso mé-
rito, e é sempre bom quando reco-
nhecem o nosso trabalho.
Pela equipa do Benfica de sub-19

já entrou em campo por 8 vezes,
e pelas seniores já jogou 9 jogos...
Quais são as grandes diferenças?

É muito diferente.... Nas senio-

res há grandes jogadoras interna-
cionais, portuguesas e brasileiras,
e nós conseguimos aprender
muito com elas, devido à sua

experiência, bagagem e idade.
Nas sub-19, são jogadoras com
menos experiência, mas também
têm a mesma vontade, objetivo e

garra, de conquistar tudo, tal
como na formação sénior.
Como começou a sua paixão
pelo futebol

7

O meu gosto pelo futebol ini-
ciou-se com o meu irmão. Na
altura, ele jogava no GD Chaves, e

eu desde pequena que jogava
com ele à bola em casa, na brin-
cadeira, mas fui ganhando aque-
le carinho e gosto por este des-

porto. Depois pedi à minha mãe

para ir experimentar, e fiquei no
clube onde estava o meu irmão.
Em 2009/10 começou a jogar pelo
GD Chaves. Na altura tinha 9

anos... Como foram esses tempos?
Foi dos melhores tempos. Eu

jogava com os rapazes, e nessa
altura - quando comecei -, eu
era a única rapariga na equipa.
Existiam pontos bons e pontos
menos positivos. Nós tínhamos
de nos equipar sempre num

local à parte, tínhamos de ter
outro tipo de cuidados. Mas,
enquanto equipa, sempre me
trataram muito bem, e eles sem-
pre foram muito amigos con-
nosco [com as raparigas], e foi
fantástico, aprendi muitas coisas
com eles e fui crescendo. É gra-
ças ao que aprendi com eles que
estou onde estou hoje.
Concilia o futebol com os estu-
dos... É fácil de manhã estar nos
treinos e na parte da tarde estar
na faculdade?

Confesso que é um pouco
complicado. Mas tudo se faz. Nós
temos de pensar que nada é

garantido e que nada é para toda a

vida, e temos de ter sempre um
plano B. Basta acontecer uma
lesão - ou outra coisa qualquer -
temos de ter algo para nos res-
guardarmos. No meu caso, eu
estou no l. s ano do curso de Bio-
logia, na Faculdade de Ciências
da Universidade de Lisboa
(FCUL). É um curso que eu sem-
pre adorei, e é fácil conciliar as

coisas quando uma pessoa tem
vontade e gosta do que faz. Nós,
nesta etapa, conseguimos conci-
liar tudo, até porque o Benfica
assim o permite, e a Faculdade



também tem algumas facilidades
a nível de horários. Estaria a men-
tir se dissesse que não era compli-
cado, mas não é impossível.
0 número da camisola (n. s 24)
tem um significado especial?

Não foi algo escolhido assim
com uma história ou algum sig-
nificado. Eu apenas gosto do
número. Antes era a camisola n. 9

21, mas quando vim para o Benfi-
ca não consegui ficar com esse
número, e o 24 foi a minha
segunda opção.
O futebol feminino do Benfica
tem sido bastante falado subretu-
do pelo número de golos (402).
Quais é que são os comentários

que as pessoas de fora, ou até
mesmo os familiares, fazem?

Os meus amigos, na brinca-
deira, dizem- me que é fácil mar-
carmos tantos golos porque esta-
mos na II divisão. Mas nada é

fácil. Há equipas muito competi-

tivas nesta divisão e dao-nos luta
e trabalho. Mas nós temos o
nosso mérito e dedicação. Traba-
lhamos diariamente para aplicar-
mos, em campo, o que fazemos
nos treinos dia após dia.

Segue-se agora o tão desejado
momento, o jogo no Jamor. Já
jogaram frente à formação de
Gaia, na pré -época, e venceram
por 4-0. Que prognósticos tem
para o jogo com o Valadares?

O jogo da pré -época é uma
coisa, e este certamente irá ser
diferente, pois o Valadares Gaia
tem tido um campeonato exce-
lente na I divisão e já esteve em
várias finais da Taça. Para o Ben-
fica vai ser a l. s vez, e ambas as

equipas querem ganhar. Todas
as finais são para ser ganhas, é

esse o pensamento. Nós esta-
mos focadíssimas no jogo, até

porque somos da II divisão e o
Valadares é da I divisão, e temos

muito respeito pela equipa, mas
estamos conscientes do nosso
valor e vamos à conquista do
caneco!
Tem alguma mensagem em
especial para os adeptos?

Queremos encher o Jamor
neste sábado, dia 18 de maio.
Queremos ver o estádio repleto
de vermelho e branco! Apelamos
a todos os adeptos do futebol -
não só aos benfiquistas - que
venham apoiar o futebol femini-
no, que tanto está a crescer em
Portugal. Com a massa apoiante
tudo fica mais fácil.

Ao longo da época temos sido
bastante apoiadas pelos benfi-
quistas, e acho que isso, neste
sábado, não vai ser exceção,
ainda por cima com uma prova
importantíssima como a Taça de

Portugal. •




