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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/viglianti_alejandro.jpg" height="250" width="430" />Clubul nostru a �plinit 50
de ani de istorie, iar Dun?rea B?tr�? s?rb?tore?te acest num?r jubiliar printr-o serie de articole
dedicate celor 50 de legende ale O?elului, alese de noi ?i prezentate �tr-o ordine aleatorie.</p>
     <p style="text-align: justify;">Cum nu exist? o dat? exact? de fondare a clubului, iar sigla ?i
actele oficiale ale FC O?elul indic? doar anul 1964, suporterii au privilegiul de a se bucura pe tot
parcursul anului 2014, a?a c? � fiecare s?pt?m�? vom prezenta un nou om care a ridicat
numele forma?iei noastre la rang de mare echip?. Continu?m ast?zi cu cel mai iubit str?in din
istoria clubului. Campionul si supercampionul, Gabriel Alejandro Viglianti<br />?i-a �ceput
cariera � 2000, juc�d pentru Racing de Cordoba. P�? s? joace pentru O?elul a mai evoluat
pentru cluburile: Agrario, Union Central, Club San Jose si Club Bolivar.<br />Gabriel Alejandro
Viglianti a jucat la O?elul � perioada 2008 � 2012, bif�d 109 partide � Liga I ?i 17 goluri. <br
/>A debutat la gruparea ro?-alb-albastr? pe 23.02.2008, la un 0-0 cu Urziceni, � deplasare.
Primul gol pentru echipa noastr? l-a marcat� � aprilie 2008, cu Politehnica Timisoara. Lob de
efect, dup? ce sc?pase singur cu Popa. De altfel, Marius Popa face parte dintr-un grup select
al?turi de Pantilimon, Stelea sau T?t?ru?anu, to?i fiind �vin?i cu execu?ii de excep?ie de c?tre
argentinianul Gabriel Alejandro Viglianti. Ultima prezen?? � tricoul ro?-alb-albastru a fost pe
08.12.2012, Rapid-O?elul 2-3.<br />�<em>Am f?cut aproape o s?pt?m�? pe drum, Martina
era foarte mic?. Am ajuns � cantonamentul din Cipru, iar Grig m-a �trebat dac? pot s? joc.
Aveam amical cu Dinamo Kiev ?i am intrat f?r? s? am timp de odihn? �ainte. Atunci m-au v?zut
?i i-am convins s? m? ?in?. ?tiam de O?elul c?-i o echip? v?zut? bine � Rom�ia, dar f?r? s? fi
c�tigat vreun trofeu. La primul interviu acordat, am spus c? vreau s? c�tig un trofeu la
Gala?i�</em>, ne-a povestit Viglianti despre momentele sale de �ceput. <br />Pu?in excentric
v?zut din exterior, cu pletele av�tate la fiecare sprint, Viglianti ?i-a c�tigat imediat simpatia
publicului. Determinarea sa ie?it? din comun ?i execu?iile de vis, au fost ingredientele
principale, cu care Viglianti a reu?it s?-?i fac? loc � echip?.</p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Sacrificiu suprem pentru O?elul</strong><br />Aflat cu echipa � Cipru, �
cantonamentul din iarna sezonului 2010-2011, Viglianti a primit o veste tragic? de acas?. Tat?l
s?u pierduse lupta cu via?a �tr-un spital din Argentina. �Vili�, un familist convins, era foarte
ata?at de p?rintele s?u, care a venit chiar de c�eva ori � Rom�ia, pentru a-l vedea la lucru pe
mijloca?ul Gala?iului. Ultima oar?, Viglianti senior a asistat la partida O?elul - Unirea Urziceni
(4-1), din 18 septembrie 2010, c�d fiul sau a ?i reu?it o �dubl?". Imediat dup? joc, Alejandro al
al lui ?i al nostru, l-a �br??i?at pe tat?l s?u, care era � acel moment poate cel mai fericit om
din lume � tocmai �i v?zuse fiul adulat de un stadion �treg, aflat pe primul loc � campionat ?i
marc�d dou? goluri! �<br />Viglianti a decis s? r?m�? in cantonament cu echipa, �deplinind
astfel una dintre ultimele dorin?e ale tat?lui s?u, care � rugase s? nu p?r?seasc? echipa �
momentul � care el va trece � nefiin??. P?rintele s?u ?i-a dorit ca Vili s? nu piard? timpul pe
drum c?tre Argentina ?i s? r?m�? concentrat la fotbal pentru a c�tiga campionatul cu O?elul.
Gestul lui Vili a surprins atunci �treaga suflare ro?-alb-albastr?, iar dragostea ?i aprecierea
noastr? pentru OMUL Viglianti a devenit incomensurabil?. <br />�c?p??�at din fire c�d vine
vorba de promisiuni, Viglianti s-a ?inut de cuv�t ?i de aceast? dat?. A r?mas ?i s-a preg?tit �
cantonament, iar c�eva luni mai t�ziu a contribuit decisiv la c�tigarea campionatului, primul
mare trofeu din istoria clubului. Printre pasele de gol din acel sezon se num?r? ?i cea de la
primul gol al partidei cu Poli Timi?oara, c�d Antal a deschis scorul dup? un corner executat ca
la carte de argentinian. <br />Dup? titlu a urmat ?i Supercupa, �c? un meci impecabil reu?it de
Viglianti � tricoul O?elului, pe un post diferit fa?? de cel obi?nuit.</p>  <p style="text-align:
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justify;"><strong>Fotbal pe semnatura</strong><br />Ne-a surprins pe to?i c�d ?i-a anun?at
retragerea, f?r? s? se a?tepte nimeni, declar�d� atunci: <em>"Genunchiul meu e fericit c? nu
mai trag de el. Inima mea e plin?, am dat tot pentru fotbal, pentru O?elul"</em>. Sunt pu?ini cei
care ?tiu c? Viglianti a c�tigat campionatul ?i Supercupa juc�d pe semnatur?. Medicii i-au
interzis s? mai joace fotbal din cauza repetatelor accidentarilor suferite la genunchi, �s?
argentinianul a trecut peste decizia doctorilor. Diagnosticul medicilor a fost unul c� se poate de
dur. Astfel, la doar 33 de ani, Viglianti s-a retras ca fotbalist de la O?elul. A mai r?mas apoi �
conducerea clubului pe post de director sportiv. A fost unicul om de �credere pentru fani dintre
oficialii grup?rii. <br />Acum, Viglianti e � Argentina, a?tept�d ca situa?ia de la club s? capete
un sens. �Vili�, numele de alint al fanilor pentru cel mai �dr?git str?in, s-a legat cu totul de
Gala?i, av�d chiar un b?iat n?scut aici, pe Giuliano.</p>  <p style="text-align: justify;">A?a cum
pentru multi, Gheorghe Hagi este Maradona din Carpa?i, pentru noi, Gabriel Alejandro Viglianti
este MARADONA din GALA?I!</p>  <p style="text-align: justify;"><span style="color:
#ff0000;"><strong>Ast?zi, 12 iunie, Viglianti �pline?te v�sta de 35 de ani, prilej cu care
redac?ia �Dun?rea B?tr�?� � ureaz?, � numele tuturor iubitorilor de ro?u, alb ?i albastru, un
c?lduros �LA MUL?I ANI!�.</strong></span></p>
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