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<p style="text-align: justify;"><span data-mce-bogus="true" id="_mce_caret"></span><img
style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;" src="images/front/helder_tavares.jpg" alt="H�der
Lu� Lopes Vieira Tavares" width="430" />Marcatorul ultimului gol al O?elului din sezonul �
care a retrogradat, Helder Tavares, a declarat c? a fost foarte greu pentru el ?i colegii s?i s?
joace nepl?ti?i ?i a explicat din nou c? o?elarii nu au avut nicio prim? pentru victoria de la Tg.
Mure?, care a stabilit campioana. Portughezul a afirmat c? va pleca sigur de la O?elul,
deoarece i-a expirat contractul. El i-a l?udat pe suporterii ro?-alb-alba?tri pe care i-a numit
fantastici ?i l-a nominalizat pe Florin Cernat ca fiind unul dintre cei mai buni fotbali?ti ai
campionatului. Tavares i-a mul?umit ?i managerului sportiv Ovidiu Burc? pentru c? i-a dat
?ansa s? vin? la Gala?i, ora? care i-a pl?cut foarte mult portughezului. <br />H�der Lu� Lopes
Vieira Tavares a jucat 28 de meciuri � toate competi?iile pentru O?elul, reu?ind un gol, cel de
2-1 � meciul de la Tg. Mure?.</p>    <br />  <p style="text-align: justify;"><strong>Helder
Tavares</strong>:<em> �E foarte greu s? joci f?r? bani, dar O?elul le-a demonstrat tuturor �
meciul de la T�gu Mure? c? are calitate, c? posed? juc?tori de calitate, dar din p?cate am
retrogradat. Noi am jucat doar pentru noi, pentru familiile noastre ?i pentru fantasticii suporteri ai
acestei echipe. Am ar?tat c? suntem profesioni?ti p�? la cap?t. Acum pot spune c? a fost u?or
s? �scriu din acea pozi?ie cu ASA, dar unul din doi fotbali?ti rateaz? din acea pozi?ie. Noi
ne-am f?cut doar datoria ?i at�. P�? la cap?t! Realizez c? e groaznic s? pierzi campionatul
chiar � ultima etap?, c�d joci acas?, dar ?sta e fotbalul ?i a?a se �t�pl? c�d e?ti profesionist.
A?a cum ?i-am zis, am jucat numai pentru noi. Nu am avut vreo prim? de la Steaua. E un
campionat diferit ?i, de?i ?tiam c? echipa are probleme cu banii, mi-am dorit cu adev?rat s?
�cerc s? joc la un alt nivel ?i datorit? acestui lucru am ales O?elul Gala?i. C�d Ovidiu Burc?
m-a adus la Gala?i, mi-am dat seama c? e o bun? oportunitate s? ar?t ce pot � fotbal. Burc?
m-a adus la O?elul ?i vreau s?-i mul?umesc c? mi-a dat ?ansa de a juca aici. Din Rom�ia m-au
impresionat Cernat, Teixeira, S�m?rtean ?i Varela. Contractul meu s-a terminat, nu mai stau �
Rom�ia. M? voi duce �tr-o vacan?? ?i voi a?tepta o ofert? de la o echip? unde �i voi continua
cariera. Am avut un colectiv ?i ni?te colegi cu caracter p�? la cap?t. Gala?iul este un ora? cu
restaurante frumoase, oameni buni ?i locuri cu cafea foarte bun?.�</em></p>
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