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width="430" />Armando Cooper a marcat primul s?u gol din Liga I � minutul 36 al partidei
c�tigate de O?elul cu 2-0 la Media?, pe terenul celor de la Gaz Metan. Panamezul nu s-a
mul?umit doar cu at� ?i a reu?it dubla � minutul 68, finaliz�d perfect centrarea de efect a lui
Lovin.   <br />Cooper a demonstrat astfel c?, de?i este un juc?tor cu toane, reprezint? clar tot
ceea ce are mai bun O?elul � acest moment. De altfel, �tr-un clasament al driblingurilor reu?ite
� Liga I, panamezul se situeaz? pe un senza?ional loc 4, dup? Amorim (Astra Giurgiu), Lucian
S�m?rtean (Steaua) ?i Felipe Texeira (Petrolul Ploie?ti), dar trebuie precizat faptul c? Armando
Cooper a �ceput sezonul mai t�ziu, el sosind la O?elul abia la finalul lunii septembrie ?i
debut�d tocmai � etapa cu num?rul 10. <br />Per total, juc?torul din Panama a str�s 17
meciuri � Liga I � tricoul ro?-alb-albastru, mai exact 1379 de minute � care s-a remarcat ca
fiind un fin dribleur, dar ?i un pasator des?v�?it. � partida de la Media?, mijloca?ul a
demonstrat c? poate fi ?i un bun finalizator, el �scriind f?r? prea mari probleme la ambele
ocazii pe care le-a avut. Din p?cate, faptul c? este destul de indisciplinat i-a adus ?i multe
necazuri, el �cas�d � acela?i joc cel de-al 7-lea s?u cartona? galben din acest sezon ?i fiind
astfel automat suspendat pentru jocul capital cu S?geata N?vodari de s�b?ta viitoare.<br
/>Armando Cooper este juc?torul lui Godoy Cruz, el fiind adus ca �prumut la O?elul, lucru care
ar trebui rezolvat urgent de c?tre conducerea noastr? prin achizi?ionarea definitiv? a juc?torului
de 26 de ani! <br />Fotbalistul a f?cut parte ?i din na?ionala statului Panama, pentru care a
evoluat � 41 de ocazii marc�d 3 goluri! Cooper (1.75m, 68 kg) joac? pe postul de mijloca?
ofensiv, � spatele v�fului, dar poate fi folosit ?i � banda dreapt? sau mai retras ca �chiz?tor.
El ?i-a �ceput cariera profesionist? � 2006 la Arabe Unido din ?ara sa natal? al?turi de care a
c�tigat de 3 ori campionatul panamez. �tre 2006 ?i 2011 a jucat de 105 ori pentru aceast?
forma?ie, marc�d 22 de goluri! A urmat firesc transferul la Godoy Cruz, � prima lig?
argentinian?, unde a prins echipa � 33 de ocazii, � care a marcat de 3 ori. Pe l�g? convoc?rile
la na?ionala mare, Cooper are ?i 14 meciuri (3 goluri) � reprezentativa U20, dar ?i 5 jocuri (1
gol) pentru selec?ionata U23 a statului Panama.</p>
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