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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;" alt="Constantin
Miselaricu a spart gheata" src="images/front/constantin_miselaricu.jpg" height="250"
width="430" />Dup? ce a debutat recent � prima divizie, Constantin Mi?el?ricu a spart ghea?a
marc�d ?i primul s?u gol � Liga I. Funda?ul central a �scris cu capul � minutul 48 al meciului
c�tigat � fa?a celor de la FC Boto?ani cu 2-1, dup? o centrare din corner a lui Liviu B?jenaru.
Reu?ita sa a adus egalarea d�d semnul rena?terii pentru forma?ia ro?-alb-albastr? care s-a
impus pe final.</p>    <br />  <p style="text-align: justify;">?i c? tot am ajuns aici� O?elul s-a
impus p�? la urm? prin golul lui Henrique de Jesus Bernardo, care a devenit golgeterul echipei
cu aceast? nou? reu?it?! Astfel, � doar 8 meciuri � tricoul ro?-alb-albastru, acesta a marcat
deja de 6 ori, egal�du-l pe Marquinhos, care a reu?it acela?i num?r de goluri, dar � mai multe
partide jucate. Raport�d golurile marcate de v�ful brazilian la minutele jucate, ne d? o medie ?i
mai �curajatoare de 1 gol la 89 de minute, adic? un gol pe meci � alte cuvinte. De altfel,
Henrique este surpriza pl?cut? din topul Digisport care nume?te fotbalistul lunii, iar � luna
noiembrie se bate cu Budescu, Antal sau Lemnaru, pentru unul din primele 3 locuri! <br
/><strong></strong></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Constantin Mi?el?ricu</strong>
(24 de ani) a fost transferat de O?elul �c? din 2011, dar a debutat � echipa noastr? abia �
septembrie 2013, la meciul cu Concordia Chiajna, c�d a fost titular ?i integralist. Funda?ul
central a mai evoluat pentru Delta Tulcea ?i S?geata N?vodari, fiind ?i campion cu O?elul de?i
nu a jucat niciun minut � acea stagiune. El are 6 prezen?e pentru echipa noastr? � acest
moment (campionat + Cup?) ?i mai exact 426 de minute jucate.</p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Henrique de Jesus Bernardo</strong> (26 de ani) a fost adus la echip? �
septembrie ?i � doar 535 de minute jucate a marcat deja de 6 ori, d�du-le speran?e
suporterilor g?l??eni c? este golgeterul de care aveam at�a nevoie. Sud-americanul a declarat
dup? partida cu Corona Bra?ov, � care reu?itele sale au dus echipa � sferturi, c? sper? ca
O?elul s? c�tige Cupa Rom�iei cu ajutorul golurilor marcate de el. Atacantul de 1,87m
�?l?ime ?i-a �ceput cariera � 2004, � localitatea natal?, la Campinas, iar apoi a mai evoluat
pentru FC Guarani, Corinthians, Vitoria Setubal, Nautico, Aluminium Hormozgan ?i EC Sao
Jose. El a venit liber de contract acum dou? luni.</p>
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