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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/dan_popescu.jpg" alt="Daniel Popescu (FOTO Marian Brailescu)"
width="430" />La partida dintre O?elul Gala?i ?i Steaua am avut parte de dou? noi debuturi �
forma?ia noastr?, Daniel Popescu ?i Joao Felipe Antunes evolu�d pentru prima oar? � carier?
� tricoul ro?-alb-albastru, �tr-un meci oficial.</p>      <p style="text-align: justify;">Funda?ul
st�ga venit de la Dun?rea a fost schimbat � minutul 57 cu Murgoci, el av�d �c? ceva
probleme medicale, dup? o accidentare suferit? � Spania. El a evoluat cu ceva trac, av�d �
vedere c? a ?i debutat �tr-un meci de foc, dar per total ?i-a �deplinit sarcinile trasate de c?tre
antrenorul Petre Grigora?. Brazilianul Antunes a intrat pe teren � minutul 84 � locul
cona?ionalului s?u Didi, dar nu a avut timpul necesar pentru a demosntra de ce este
capabil.</p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Daniel Popescu</strong>, adus de la
Dun?rea Gala?i, a continuat tradi?ia echipei noastre de a �regimenta juc?tori din ligile
inferioare, o mi?care ce a dat roade � trecutul recent. De asemenea, aducerea funda?ului
st�ga pe filiera Dun?rea, readuce � prim-plan parteneriatul dintre primele dou? cluburi ale
Gala?iului, care au colaborat ?i � trecut ?i care �cearc? formarea unui nucleu de juc?tori
localnici ca strategie de viitor. �<br />Daniel Popescu (25 de ani) joac? pe postul de ap?r?tor
lateral st�ga, fiind un funda? care urc? des � atac pentru a crea superioritate � band?. El s-a
f?cut remarcat prin presta?iile bune de la Dun?rea, pentru care a evoluat de 10 ori � tur,
reu?ind ?i un gol � partida cu �satelitul� lui Dinamo. � trecut, cel poreclit �Popeye� de c?tre
colegii s?i, a fost c?pitan de echip? la forma?ia de Liga a II-a. El a mai dat probe la O?elul ?i �
vara lui 2012, fiind � aten?ia mai multor echipe din e?aloanele inferioare, printre care ?i Sportul
Studen?esc. <br />Popescu va fi de?inut � coproprietate de c?tre echipele fanion ale ora?ului,
nostru, urm�d ca � cazul unui transfer s? aduc? un profit ?i Dun?rii, clubul care l-a format, cum
s-a �t�plat ?i � cazul lui Alexandru Bourceanu acum 4 ani.</p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Joao Felipe Antunes</strong> a semnat o �?elegere pe 4 ani cu echipa
noastr?, la fel ca ?i cona?ionalul s?u Marquinhos. Brazilianul de 21 de ani evolueaz? ca funda?
lateral dreapta. Cu toate acestea, antrenorul Petre Grigora? l-a testat deja ?i la mijlocul
terenului, � sistemul 4-3-3, iar sud-americanul a intrat pe acest post chiar la partida cu
Steaua.<br />Antunes a sosit la O?elul fiind liber de contract, ultima oar? evolu�d pentru
echipa a II-a a celor de la Flamengo, club de renume mondial, cu peste 36 de milioane de fani
?i una din pu?inele echipe care nu au retrogradat niciodat? din prima lig? a Braziliei. Dup? 7 ani
� care s-a format ca junior � ora?ul natal Porto Alegre, la Internacional, el a ajuns � Rio de
Janeiro, fiind transferat de Flamengo � 2010, club pentru care a evoluat mai mult la echipa de
tinere speran?e. Dup? ce s-a f?cut remarcat � Copa Libertadores pentru forma?ia Under20,
fotbalistul a intrat � aten?ia echipei mari � 2011. N-a apucat �s? s? joace � prima lig? pentru
Flamengo, ci � campionatul Carioca, o divizie regional? pentru forma?iile din Rio de
Janeiro.</p>
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