Oficjalnie: Fonseca odchodzi po sezonie
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"W imieniu całego klubu, chcemy podziękować Paulo Fonsece za ciężką
prace i zaangażowanie, jakie dawał z siebie przez 2 lata pracy"- tak w
komunikacie wydanym przez klub wypowiedział się Dan Friedkin,
właściciel klubu.
Dodał on również: " Paulo poprowadził zespół przez wiele ciężkich wyzwań, takich
jak pandemia Covid-19 czy zmiana właściciela, podczas których prowadził on zespół
sumiennie i pokazał swój charakter. Życzymy mu dalszych sukcesów i jesteśmy
przekonani, że będzie on stanowił wartość dodaną, niezależnie gdzie się uda".
Tiago Pinto również zabrał głos w sprawie odejścia portugalskiego szkoleniowca:
"Chciałbym podziękować Paulo za dwa lata pracy w klubie i za wszystko czego
dokonał. Nawet jeśli wyniki na murawie nie zawsze były satysfakcjonujące, jesteśmy
świadomi wielu pozytywnych elementów, które wniósł on do klubu i które pomogą w
rozwijaniu klubu w przyszłości, jak np. młodzi zawodnicy których sprowadził on do
klubu oraz nasze sukcesy w Lidze Europy w tym sezonie. W Romie staramy się
zbudować drogę prowadzącą do sukcesu i jestem pewien że Paulo przyczynił się do
tego i odegrał ważną rolę w tym projekcie".
Fonseca do Romy trafił z ukraińskiego Szachtara Donieck w lato 2019 roku. Na
Ukrainie wygrywał on zarówno mistrzostwo jak i puchar, w każdym z jego trzech
sezonów w Doniecku.
Wcześniej trenował on portugalskie drużyny: Pacos Ferreira, Brage oraz Porto.
Fonseca odniósł się do komunikatu klubu w następujący sposób: " W ciągu tych
dwóch lat zaliczyliśmy zarówno wzloty jak i upadki, ale zawszę starałem się dawać z
siebie wszystko dla klubu i dla miasta, które przywitało mnie bardzo ciepło. Chcę
podziękować wszystkim kibicom Romy, osobom pracującym w Trigorii, piłkarzom a
także każdemu kogo spotkałem na swojej drodze. W szczególności chce
podziękować Danowi i Ryanowi Friedkinom, za poparcie jakiego udzielili mi oni po
objęciu klubu, a także Tiago Pinto, wybitnemu specjaliście któremu życzę
powodzenia w jego dalszej pracy w klubie. Wciąż mamy do wygrania kilka ważnych
meczy w tym sezonie i jak zawsze, damy z siebie wszystko. Grazie Roma!"
Fonseca i jego sztab poprowadzą klub w pozostałych meczach w tym sezonie.
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