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/>O?elul a pierdut extrem de u?or �c? un fotbalist care a pus um?rul serios � aceast?
prim?var? la salvarea de la retrogradare. Este vorba de portarul Mauro Goicoechea care a
semnat cu FC Arouca din prima lig? portughez?!   </p>  <p style="text-align: justify;">El avea o
�?elegere p�? la finalul sezonului cu O?elul, cu op?iune de prelungire pe �c? doi ani, dar
av�d � vedere dezastrul de la clubul nostru clauza nu i-a fost activat? ?i goalkeeperul a
devenit liber. Goicoechea ar fi cerut doar 80.000 de euro la semn?tur?, o sum? perfect
rezonabil? av�d � vedere valoarea sa ?i faptul c? era liber de contract, dar Adamescu ?i ai lui
nici nu au vrut s? aud?, iar O?elul a pierdut unul din cei mai buni portari pe care i-a avut. Fostul
titular de la AS Roma s-a pozat deja cu fularul noii sale echipe, o forma?ie care a ocupat locul
12 anul � trecut � prima lig? din Portugalia. �<br />Mauro Goicoechea a fost una din
surprizele perioadei de transferuri din iarn?, el fiind titular la AS Roma cu mai pu?in de un an
�ainte de a veni la Gala?i. Goalkeeperul a reu?it � scurt timp s? acopere golul l?sat de
�l?turarea lui Branko Grahovac, fiind portarul de care echipa noastr? avea at�a nevoie. El a
fost titular ?i integralist � toate partidele (15), jucate pentru O?elul, reu?ind � 4 r�duri s?-?i
p?streze poarta intact?. A �casat pu?in peste un gol pe meci, dar a fost decisiv � jocurile cu
FC Bra?ov, Astra Giurgiu sau Gaz Metan Media?, c�d paradele sale fenomenale au ajutat
O?elul s? plece cu puncte ?i s? se salveze de la retrogradare la final.<br />Mauro Daniel
Goicoechea Furia a mai jucat pentru Danubio din Uruguay, ?ara sa natal?. � plus, pe c�d era
mai t�?r, a fost convocat � na?ionalele U17 ?i U20 ale Uruguayului. � sezonul 2011-2012 a
avut o medie de sub un gol per meci ?i o serie de 383 de minute f?r? gol primit, care l-au adus
� aten?ia antrenorului Zdenek Zeman, iar � 2012-2013 a fost luat sub form? de �prumut la AS
Roma, � Serie A din Italia!! A prins 15 meciuri � campionat, � care a primit 26 de goluri, o
medie de aproape dou? goluri pe meci. Portarul de 1,85m, n?scut la Montevideo, are ?i
cet??enie spaniol?, lucru foarte folositor � ziua de azi, deoarece nu ocup? un loc de
extracomunitar � echip?.</p>
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