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 CHE SFORTUNA PER ANGHELACHE NELLA MILANO-TORTONA! 
 

NNoonn  ssii  ppuuòò  ddaavvvveerroo  ddiirree  cchhee  ii  rraaggaazzzzii  ddeell  CCeennttrroo  RReevviissiioonnee  
CCeerroonnee  ((nneellllaa  ffoottoo)),,  ll’’uullttiimmaa  nnaattaa  ttrraa  llee  ssoocciieettàà  ddiilleettttaannttiissttiicchhee  
ddeell  ppaannoorraammaa  ppiieemmoonntteessee,,  ssiiaannoo  aassssiissttiittii  ddaallllaa  bbuuoonnaa  ssoorrttee..  SSee  
nnee  èè  aavvuuttaa  uunnaa  uulltteerriioorree  ccoonnffeerrmmaa  ddoommeenniiccaa  nneell  ccoorrssoo  ddeellllaa  
MMiillaannoo--TToorrttoonnaa,,  llaa  ccllaassssiiccaa  ddii  pprriimmaavveerraa  rriisseerrvvaattaa  aaggllii  EElliittee--
UUnnddeerr  2233  ccuuii  hhaannnnoo  pprreessoo  ppaarrttee  115544  ccoonnccoorrrreennttii  iinn  rraapppprreesseenn--
ttaannzzaa  ddii  1100  nnaazziioonnii..    
  
TTrraa  ii  pprroottaaggoonniissttii  ddeellllaa  ccoorrssaa,,  cchhee  hhaa  ffaattttoo  rreeggiissttrraarree  iill  ssuucccceess--
ssoo  ddeell  vviicceennttiinnoo  AAnnddrreeaa  GGrreennddeennee  ffrreessccoo  vviinncciittoorree  aanncchhee  ddeell  

GGrraann  PPrreemmiioo  ddeellllaa  LLiibbeerraazziioonnee  aa  RRoommaa,,  ssii  èè  sseeggnnaallaattoo  iill  rroommeennoo  DDaanniieell  AAnngghheellaacchhee,,  ccaappooffiillaa  aapp--
ppuunnttoo  ddeell  CCeennttrroo  RReevviissiioonnii  CCeerroonnee,,  cchhee  ssuullllaa  ssaalliittaa  ddii  MMoonntteemmaarrzziinnoo  ssii  èè  iinnsseerriittoo  iinn  uunn  sseesstteettttoo,,  
ccoommpprreennddeennttee  aanncchhee  DDooddii,,  PPaaggaannii,,  PPiinnttoonn,,  GGrriilllloo  ee  FFaarrkkuuttddiinnoovv,,  ppoossttoossii  aallllaa  ccaacccciiaa  ddeeii  ttrree  bbaattttii--
ssttrraaddaa  MMaarrggoottttii,,  MMaalloorrii  ee  IInnffaannttiinnoo..  PPeerr  mmoollttii  cchhiilloommeettrrii  iill  ccaammppiioonnee  nnaazziioonnaallee  ddeellllaa  RRoommaanniiaa  iinn  mmaa--
gglliiaa  CCeerroonnee  hhaa  dduunnqquuee  ppeeddaallaattoo  nneellllee  ppoossiizziioonnii  nnoobbiillii  ddeellllaa  ccoorrssaa  ee  nneell  ffiinnaallee  ddeellllaa  ggaarraa  aavvrreebbbbee  
ppoottuuttoo  ggiiooccaarree  aall  mmeegglliioo  llee  ssuuee  ccaarrttee  ssee  nnoonn  ffoossssee  iinnccaappppaattoo  iinn  uunnoo  ssppeettttaaccoollaarree  ccaappiittoommbboolloo  nneellllaa  
ddiisscceessaa  ddii  MMoonnttaallee  CCeellllii,,  aa  mmeennoo  ddii  3300  kkmm  ddaallllaa  ccoonncclluussiioonnee,,  cchhee  lloo  hhaa  ccoossttrreettttoo  aall  rriittiirroo  aa  ccaauussaa  ddeeii  
ddaannnnii  rriippoorrttaattii  ddaall  mmeezzzzoo  mmeeccccaanniiccoo..  DDaa  sseeggnnaallaarree  aanncchhee  llaa  bbuuoonnaa  pprreessttaazziioonnee  ddii  MMaarrccoo  SSccaaggnneell--
llii,,  cchhee  hhaa  ccoonncclluussoo  llaa  ccoorrssaa  nneell  ggrruuppppoo  ddii  3388  ccoorrrriiddoorrii  cchhee  ssii  èè  ggiiooccaattoo  aalllloo  sspprriinntt  ll’’aammbbiittoo  ssuucccceessssoo..  
  
GGiioovveeddìì  11°°  mmaaggggiioo  AAnngghheellaacchhee  ee  ccoommppaaggnnii  ssaarraannnnoo  ddii  sscceennaa  nneellll’’8888^̂  TTaarrggaa  dd’’OOrroo  CCiittttàà  ddii  LLee--
ggnnaannoo  ((MMii)),,  cchhee  ssii  ddiissppuutteerràà  ssuullllaa  ddiissttaannzzaa  ddii  114411  kkmm  ccoonn  ppaarrtteennzzaa  aallllee  oorree  1111..  SSaabbaattoo  33  mmaaggggiioo  
aannccoorraa  uunnaa  ttrraassffeerrttaa  iinn  LLoommbbaarrddiiaa  ppeerr  ii  rraaggaazzzzii  ddeell  TTeeaamm  MMaannaaggeerr  AAnnttoonniioo  CCeerroonnee,,  cchhee  aannddrraann--
nnoo  aa  ddiissppuuttaarree  iill  5522°°  GG..PP..  IInndduussttrriiaa,,  CCoommmmeerrcciioo  ee  AArrttiiggiiaannaattoo  ddii  BBoottttiicciinnoo  MMaattttiinnaa  ((BBrreesscciiaa))..  IInn  
pprrooggrraammmmaa  uunn  cciirrccuuiittoo  ddii  ccoommpplleessssiivvii  112211  kkmm,,  ccoonn  aarrrriivvoo  iinn  ssaalliittaa..  IIll  vviiaa  vveerrrràà  ddaattoo  aallllee  1144..    
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