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FC Vaslui nu a reprezentat doar prima victorie a O?elului pe terenul fostei echipe a lui Adrian
Porumboiu, ci ?i un veritabil duel �tre golgeterii echipei noastre. Astfel, cu cele dou? goluri
marcate � primele 10 minute ale meciului, atacantul Bernardo Henrique reu?ise performan?a
de a-l egala � topul marcatorilor o?elari pe cona?ionalul s?u Marquinhos. Micu?ul mijloca? �a
ripostat� �s? printr-o dubl? ?i, � acest fel, a r?mas golgeter, av�d 9 reu?ite. Trebui precizat
�s? c? 6 goluri au fost �scrise din lovituri de pedeaps?.   <br />Dac? randamentul lui
Marquinhos este unul foarte bun pentru un mijloca?, Henrique st? chiar ?i mai bine el reu?ind
cele 7 goluri � doar 1196 de minute jucate, adic? un gol la 170 de minute, ceea ce poate fi
tradus ca un gol la dou? meciuri. � plus, atacantul brazilian a marcat doar din ac?iune, ceea ce
� face indispensabil la acest moment, chiar dac? se poate observa c? are ceva probleme de
ordin fizic, mai ales cu c� ne apropiem de finalul meciurilor. Ambii brazilieni au reu?it sezonul
acesta ?i c�e dou? goluri � Cup?, fiind de departe �gurile de foc� ale echipei noastre �
duelurile importante.<br />Marcus Vinicius Vidal Cunha, poreclit "Marquinhos", va �plini 22 de
ani luna aceasta. El a venit la echip? � urm? cu mai bine de un an, fiind liber de contract.
Micu?ul mijloca? ofensiv a fost crescut ?i a jucat doar la Parana Club p�? a ajuns la Gala?i. �
perioada junioratului a avut parte de mai multe selec?ii la na?ionala U15 a Braziliei. Per total a
reu?it 11 goluri � doar 27 de meciuri pentru O?elul, � toate competi?iile.<br />Henrique de
Jesus Bernardo (27 de ani) a fost adus la echip? � septembrie 2013 ?i a marcat de 9 ori �
doar 1418 de minute jucate � Liga I ?i Cupa Rom�iei. 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 la O?elul.�</p>

 1 / 1


