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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/viglianti_sacou.jpg" alt="Alejandro Viglianti" width="430" />Fostul juc?tor de
legend? al O?elului, Alejandro Viglianti, a vorbit prin intermediul internetului, direct din
Argentina, despre situa?ia de acum de la echip?l. Sud-americanul care a fost ?i director sportiv
la clubul nostru este de p?rere c? patronul Adamescu este de vin? pentru tot ce s-a �t�plat la
O?elul ?i crede c? schimbarea poate veni doar dac? acesta va l?sa forma?ia de la Dun?re
cuiva c?ruia s?-i pese de sport. �Vili� i-a l?udat pe Cristi Munteanu ?i Daniel Florea pentru c?
nu au l?sat echipa la greu, de?i condi?iile sunt zero.</p>    <br />  <p style="text-align:
justify;"><strong>Alejandro Viglianti:</strong> <em>�V? salut din Argentina. Urm?resc tot ce
se �t�pl? � Gala?i ?i la O?elul. Din p?cate, am v?zut c? echipa a retrogradat ?i c? acum a
�ceput Liga a II-a. Cred c? era foarte greu s? se men?in? echipa � condi?iile de la club.
Vinovat cred c? e patronul care la un moment dat cerea performan??, dar nu pl?tea salariile ?i
nu voia s? fac? transferuri. Atunci, noi i-am propus ?i alt? variant?, s? cre?tem copii buni ?i s?
continue echipa. Asta e ?i ce a mai bun? variant? pentru Rom�ia dup? p?rerea mea. Dar nu a
fost cum ne doream atunci. Cred c? lucrurile trebuie schimbate, iar dac? patronul nu este
interesat de echip? atunci s? o lase la Prim?rie sau la altcineva pe care � intereseaz? sportul
sau O?elul. E foarte greu, eu � �?eleg pe Cristi Munteanu, pe Florea, pentru c? �cearc? s?
fac? tot posibilul, al?turi de oamenii care sunt l�g? ei la club. Este foarte greu s? faci o echip?
din nimic! Cred c? trebuie s? apar? o schimbare ?i trebuie planificat un obiectiv pentru club,
dac? echipa vrea s? se lupte la promovare.��</em></p>

 1 / 1


