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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
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/>Argentinianul a postat un mesaj emo?ionant ast?zi pe facebook prin care �i anun??
desp?r?irea de O?elul! Pe l�g? mesajul pentru suporteri, el a urcat pe site-ul de socializare ?i o
serie de fotografii mai vechi, � tricoul ro?-alb-albastru.</p>      <p style="text-align:
justify;">Viglianti dore?te s? revin? � ?ara sa natal?, pentru a sta al?turi de mama sa care a
r?mas singur? � urm? cu 2 ani. Cel mai titrat str?in din istoria O?elului ?i-a motivat decizia ?i
prin faptul c? accident?rile de la genunchi l-au m?cinat, el spun�d c? nu dore?te s?-?i mai
continue cariera fotbalistic?, chiar dac? mai are contract p�? � var?. Conducerea clubului l-a
�?eles, iar luni va avea loc o conferin?? de adio, pentru unul dintre cei mai loiali juc?tori care
au c?lcat vreodat? pe gazonul din ?iglina III.<br />Gabriel Alejandro Viglianti (33 de ani) s-a
n?scut la C�doba � Argentina ?i a mai evoluat la Racing de Cordoba, Agrario de Rio Tercero,
Union Central, San Jose ?i Club Bolivar, fiind adus la O?elul � anul 2008, dup? ce a fost
remarcat de Marius Stan, � urma vizion?rii unor DVD-uri. Per total a str�s 119 meciuri � tricoul
forma?iei noastre, � toate competi?iile, marc�d 17 goluri ?i contribuind din plin la performan?a
din 2011, c�d O?elul a c�tigat campionatul. <br /><strong></strong></p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Iat? mesajul de adio al argentinianului</strong>:<em> "A venit ziua aceea ?i
trebuie s? le mul?umesc lui Dumnezeu familiei mele ?i tuturor celor care au f?cut tot posibilul
pentru ca eu s? m? simt �plinit cu profesia mea. Este un moment special, dar lini?tit pentru c?
?tiu c? am dat totul pentru aceast? echip?. Voi p?stra � inim? toate momentele frumoase pe
care le-am tr?it aici. �cepe o nou? etap? � via?a mea ?i, cu ajutorul lui Dumnezeu, voi
continua s? lupt ca ?i p�? acum. Mul?umesc O?elului pentru c? m-a f?cut s? cunosc at�ea,
pentru c? am suferit, m-am enervat, m-am bucurat, am r�, am pl�s ?i am strigat.
Mul?umesc!"</em></p>
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