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çDepoisdeumasériedederrotas,
como tem sido trabalhar após os
bonsresultados?
PEDRO CARMONA – Na verdade,
temsidoigual.Estoumuitoconten-
te com o plantel, estão a trabalhar
bem, não só agoramas desde o iní-
cio. Não tenho nenhuma razão de
queixadoprofissionalismodeles,foi
umasemanaigualàsoutras.
+ Perdeu por margens mínimas
contraoBenfica(0-1)eoFCPorto(1-
2).ComotemdejogaroEstorilpara
pontuarfrenteaoSporting?
PC–Temosdejogarbem,fazeruma
boaexibiçãoeerraromenospossí-
vel.
+Gelson e Bas Dost vão merecer
umamarcaçãoespecial?
PC–Issotemavercomaspetostáti-
cos de que não nos interessa falar,
maséclaroqueserãodoisjogadores
a ter em conta na hora de elaborar
umaestratégiaparaapartida.
+No final do seu primeiro jogo,

quandoperdeuemcasacomoBen-
fica,dissequeajogarassimseriadi-
fícil alguém bater o Estoril. O que
correumalnoscincojogosseguin-
tes,todoscomderrotas?

PC–Eraumcalendáriocomplicado
masviu-seumaevoluçãodaequipa.
Tirando o jogo com o Chaves, no
qualestivemosfracos,começámosa
melhorar.DepoisdapausadeNatal,
comduasoutrêssemanasdetraba-
lho,jáfomosdiferentes.Fizemosum
jogomuitobomcontraoMarítimo,
emtermosdepossedebolaedeata-
ques, mas acabámos por perder
num canto. Ao perder um jogo as-
sim,aconfiançadaequipacai.Osjo-
gadoressentemquemereciammais
e isso afecta-os. Entrámos numa
fase de falta de confiança, a equipa
jogavamelhormasosresultadosnão
apareciam.
+Durante esse período das cinco
derrotas,chegouaduvidarseeraa
pessoacertaparatreinaroEstoril
ou nunca perdeu a confiança no
seutrabalho?
PC-Osjornalistastêmdefazeruma
análise rápida. É lógico, falamape-
nas no número de derrotas. No en-
tanto, aqui no Estoril, um clube
muito profissional, a análise não é
feita apenas pelo facto de perder-
mos,émuitomaisabrangente.
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PedroCarmona,de34anos,estáemPortugalhádoismesesefazumbalanço
positivo. OtreinadorespanholacreditaqueoEstoriljápassoupelapior
fasedaépocae,apóstrêsjogossemperder,querconfirmá-locomoSporting

+Internamentederammaisvalor
àsexibiçõesdoqueaosresultados...
PC- Claro. Faz-se uma análise
muito mais profunda. Eu com-
preendo que os jornalistas olhem
apenas para os resultados. Para
eles é igual se o Estoril se apurou
para a meia-final da Taça de Por-
tugal73anosdepois,analisamsóos
números daLiga. É igualse aequi-
pa jogou melhor contra o Maríti-
mo,semereciavencer.Paranósfoi
mais importante verificar as mu-
danças no futebol da equipa e, ao
ver isso acontecer, continuámos
todosaacreditarnesteprojeto.Por
isso, preferimos a análise interna:
um Estoril a jogar melhor, muito
competitivo, a perder os jogos em
pormenores. Assim, acreditámos

que as vitórias teriam de chegar.
+ Acabou por não responder se
sentiuolugaremperigo?
PC – Nunca senti o meu lugar em
risco, porque só era colocado em
causanosjornais.Inclusive,depois
deganharmosàAcadémica,paraa
Taça de Portugal, surgiram notí-

cias de uma possível saída se per-
dessecomoFeirense.Acabávamos
defazerhistóriacomoapuramen-
to paraas meias-finais e os jornais

colocaram em causa o treinador.
Ninguém nos jornais deu impor-
tânciaao feito daTaça.
+As dúvidas em relação a si não
podem ser pelo facto de este ser o
seuprimeirotrabalhocomtreina-
dorprincipal?Sabemosquejáestá
hámuitosanosnofuteboleemvá-
rioscargosdiferentes,maspodem
considerá-loumteórico...
PC – Essas dúvidas surgemsempre
quando chega alguém. Se é um
treinadorde60anos,hásempreal-
guémadizerqueestáultrapassado.
Neste momento sou um treinador
joveme é disso que falam, mas não
me preocupo. Quemme contratou
sabiaquetenhoumaexperiênciade
muitos anos no futebol profissio-
nal, mesmo não sendo treinador

principal. Todos os treinadores
passaramporumano que foio pri-
meiro;MourinhoeGuardiolatam-
bémforamestreantesumdia.
+Disse que quemo contratou co-
nheciaasuaexperiência,masquem
selembroudecontratarparatrei-
nador o diretor desportivo do Va-
lencia,quenuncatinhasidotreina-
dorprincipal?
PC – Quando se contrata alguém,
nãoestásóemcausasejátreinouou
não. Tem é de se perceber se essa
pessoa se enquadra no projeto. Sa-
berquaissãoassuasideiasemrela-
ção ao futebol. Se a sua filosofia de
jogo vai ao encontro da desejada
peloclube.Tivemosaoportunidade
de trocar ideias e percebemos que
essascoincidiam.

“[NARECEÇÃOAOSPORTING]
TEMOSDEJOGARBEM,DEFAZER
UMABOAEXIBIÇÃOEERRARO
MENOSPOSSÍVEL”

“QUEMMECONTRATOUSABIA
QUEEUTENHOMUITOSANOS
DEEXPERIÊNCIANOFUTEBOL
PROFISSIONAL”
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“Podemosganhar
aTaçadePortugal”
ç O Estoril volta a uma meia-fi-
naldaTaçadePortugal73anosde-
pois.Segue-seoBenfica.Quehipó-
tesestêmdechegaraoJamor?
PM – Temos hipóteses de chegar à
finaleganhá-la.Quandosechegaa
uma meia-final é assim mesmo,
não“estánadaescrito”.Nóstemos
consciência de que podemos lá
chegar,acreditamosnisso,equan-
doéassimaconfiançacresce.Sabe-
mosquevaisermuitodifícil,poiso
adversárioéoBenfica,umaequipa
muito, muito difícil de bater, mas
estamosconfiantes.
+ O facto de a meia-final ser a
duas mãos complica ainda mais a
vidadoEstoril,não?
PC–Oquemepreocupamais,para
esta1ªmão,équevamostermenos
um dia de recuperação. O Benfica
joga um dia antes de nós, vai ter
mais tempo pararecuperar, nós só
teremos72horas.Alémdisso,joga-

mosumapartidaimportanteantes,
contraoSporting.Vãoserdoisjogos
complicados em poucos dias. Vai
serduro,masnofimesperoqueisso
não seja decisivo, porque com a
confiança atual da minha equipa
todos acreditamos que podemos
chegaràfinaldaTaça.
+ OfactodeoMoreirenseterga-
nho (3-1) ao Benfica na meia-final
da Taça CTT é um bom exemplo,
umbomincentivoparaoEstoril?
PC – Não vai ser assim, cada jogo é
um mundo. Prefiro pensar que te-
mosumaboaequipa,estamosnum
bommomentoeaindavamosevo-
luiratéaojogocomoBenfica.Épre-

cisoacreditarquepodemosganhar
aTaçadePortugal,porque...pode-
mosmesmofazê-lo.
+ JáviajogosdaLigaportuguesa,
masagoraqueestáacompetirnela
considera-amelhoroupiordoque
quando a seguia apenas como es-
pectador?
PC – É muito competitiva. Já o sa-
bia, é complicado ganhar, somar
pontos. Há jogos em que podemos
estar ajogar melhor, ter mais bola,
mas o adversário
marca. Pode ser
numa bola para-
da, e depois fe-
cha-se e é muito
difícil marcar-
lhe golos. É uma
Liganaqualmui-
tas vezes não se
podesjogarcomo
gostaríamospor-
que os rivais são
duros, jogam
para os pontos…
mas essa já era
praticamente a
ideiaqueeutinha
daLiga.
+ Qualaequipa
que joga melhor
futebol nesta
LigaNOS?
PC – Tirando os
grandes? Neste
momentoéoEstoril,claro.Apenas
a espaços, por agora, mas às vezes
estouaveros nossos jogos e penso:
comojogabemesteEstoril(risos)...
+ Quemvaisercampeão,Benfica
ouFCPorto?
PC–Pois,parecequeficouumaluta
adois.Nemfaçoideia,nãovejoum
desses melhor do que o outro, mas
tambéméigualparamim.Játenho
tantoparamepreocuparcomoEs-
toril, não me preocupa nada quem
vaisercampeãonacional.*
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“Estepaís
éespetacular!”

ç O mercado de inverno
mostrou uma mudança em
termosdepolíticadecontra-
tações.Jánãovieramjovens
talentosdoBrasil,massimjo-
gadoresmaisexperientes...
PC–Apolíticadecontratação
no mercado de inverno foi a
de encontrar jogadores para
tapar as baixas que sofremos.
O Paulo Henrique era uma
aposta importante, mas fa-
lhou, e era preciso encontrar
um jogador veterano para o
ataque. O Thiago Cardoso é
um defesa experiente, mas
lesionou-se e não joga mais
esta época. Logo, era preciso
contratarumcentralcomes-
sas características. O plantel
deve ser um misto de juven-
tude e experiência, haver um
equilíbrio nesse sentido.
Comotinhaperdidoumapar-
te daexperiência, erapreciso
recuperá-la, de preferência
com portugueses, pois os
maisjovenssãobrasileiros.*

ç O regresso de Licá ao
Estoril foi muito saudado
pelos adeptos. Foi o Pedro
Carmonaquempediuacon-
trataçãodoavançadooufoi
a SAD que lhe apresentou
essaopção?
PC–FoiaSAD,maseutenho
plenaconfiançanaspessoas.
É um jogador que já era co-
nhecido no clube, já tinha
estadocáefezumbomtraje-
to.Aspessoasjásabemoque
podemesperardele, e isso é

importante. Contratar um
jogadorquesesentebemcá,
que sente amor pelo clube e
já se sabe o que vai dar, em
vezdeoutroquepodenãose
adaptar. Já se viu a impor-
tânciadeterLicá.
+ No mercado de inverno
pediu um lateral-direito, o
espanholJaviChica.Elees-
teve cá, mas não ficou. O
quesepassou?
PC – Pedi, porque precisá-
vamos de um lateral-direi-
to. Tínhamos contratado o
Nuno Lopes, mas ele lesio-
nou-seeoManoaindaesta-
vaarecuperardelesão.Cha-
mámosoChica,masnoúlti-
momomentojásótínhamos
uma vaga por ocupar na
Liga,seriaparaeleouparao
Licá.ComooNunoLopesvai
estaraptodentrodeummês,
decidimosqueeramaisim-
portante trazer o Licá. Foi
apenasisso.*

“Jáseviu
aimportância
deteroLicá”

+Certo,mascomo o descobriram
emEspanha,quemoconhecia?
PC – Narealidade não foiemEspa-
nha, conheceram-me numa via-

gemminhaao Brasil. Conheciuma
pessoa da SAD, falámos de futebol
masnessaalturanãocomaintenção
devirparacá.Mantivemoscontac-
to e quando precisaramde alguém,
lembraram-sedemim.
+Doismesesdepoisdechegar,este
jáéoEstorilqueidealizou?

PC – Não, longe disso! É um Estoril
quecomeçaaganharforma,masain-
danãoéoquequero.Osjogadoressa-
bemisso,aequipaestábemmaspode
melhorarechegarmuitolonge.
+Oqueémuitolonge?
PC–Podechegarlongeemrelaçãoa
uma ideia de futebol – outra coisa
são os resultados. Primeiro quere-
mosumEstorilajogarbomfutebol,
um tipo de jogo agradável para os
adeptos. Queremos uma equipa
agressiva, atrevida e a dominar os
encontros. Pouco a pouco isso já
acontece, mas apenas em algumas
fases do jogo. Pretendemos tornar
esses períodos cada vez maiores e
nãonosconformarmosaoconseguir
dominar só durante 20 minutos ou
apenasna1ªparte.*

“QUEREMOSUMAEQUIPA
AGRESSIVA,ATREVIDA,ADOMINAR
OSENCONTROS.ISSOJÁACONTECE
MASAPENASEMALGUMASFASES”

“CHAMÁMOSOCHICA
MASJÁSÓTÍNHAMOSUMA
VAGAPARAOCUPARNA
LIGA.ERAELEOUOLICÁ”

“JÁTENHOTANTOPARAME
PREOCUPARCOMOESTORIL,
NÃOMEPREOCUPANADAQUEM
VAISERCAMPEÃONACIONAL”

ç Gostadevivercá?
PM–Portugaléumpaísespe-
tacular! Come-se bem, as
pessoassãomuitosimpáticas.
Não é tão diferente de Espa-
nha.Temcidadesmuitoboni-
tas,estoumuitocontentecá.
+ Ejápercebeportuguês?
PC - No geral já entendo
tudo, só uma ou outra pala-
vraéquenãoapanho.Apou-
co e pouco vou começando a
falar também. Quero ver se
em breve consigo responder
em português nas conferên-
cias de imprensa.*
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“Encontrar
jogadorespara

taparasbaixas”

EMCASA.TreinadorfaloucomRecordnorelvadodaAmoreira
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