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Paulo Jorge Pereira homenageado pela Faculdade de Desporto da Universidade do
Porto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-03-2010

Meio: SCN.pt

URL: http://www.scn.pt/andebol/noticia.php?menu=9&id=5iVOJyIXU0o

 

Campeão da CAN em andebol feminino, ao serviço de Angola, o técnico comparou o andebol

português com o angolano considerando haver uma diferença abismal.

 

Angola sagrou-se campeã da Taça das Nações Africana (CAN), em andebol feminino, com um

português ao leme da Selecção. Paulo Jorge Pereira foi o responsável que levou também as angolanas

ao 11º lugar do Mundial que se realizou na China, motivo que levou a ser homenageado, primeiro pelo

presidente José Eduardo dos Santos e agora pela Faculdade de Desporto da Universidade do Porto.

 

Neste evento o técnico falou das condições de um país "que saiu da guerra há apenas sete anos e nele

ainda se luta dia-a-dia pela sobrevivência". Desta forma a tarefa que competia ao treinador português

não era nada fácil. "Quando lá cheguei queria fazer tudo e mais alguma coisa, mas depressa percebi

que havia pequenas coisas essenciais como, por exemplo, ter o chão limpo", contou Paulo Jorge

Pereira, que recordou que "é preciso saber entender que ser mulher em África não é o mesmo que ser

mulher na Europa".

 

No entanto, apesar de todas estas nuances, Paulo Jorge Pereira alertou para as grandes diferenças do

andebol angolano e português. ""É uma diferença abismal. Elas são profissionais. Passei um mês a

trabalhar com elas antes do Mundial e aqui isso é impossível...".

 

O seleccionador de andebol português Mats Olsson, esteve também presente no seminário que serviu

de homenagem, e falou dos caminhos que o andebol terá que passar para evoluir. "Exigir bastante

mais, dentro e fora do campo; mais qualidade, traduzida na maior dedicação de tempo ao treino e

maior organização", bem como apostar nas novas tecnologias tal como o programa informático

"Organizer", que "permite a todos os agentes acompanhar o treino de um jogador, em qualquer parte

do Mundo, observar resultados, planificar e muito mais".

 

O presidente da Federação Portuguesa de Andebol, Henrique Torrinha, anunciou também a boa nova

que "com este programa, e a partir do próximo ano, a FAP será a primeira federação do mundo a

deixar de trabalhar com papel".

Página 6



 

 

Página 7


