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Vasco
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om uma equipe alternativa, já que o técnico Marcelo Cabo deixou alguns
titulares no banco, o Vasco enfrentou o Bangu no Raulino de
Oliveira, em Volta Redonda.
Depois de um primeiro tempo
fraco e sonolento, com 1 a 1, as
equipes melhoraram na etapa
final e conseguiram marcar
mais quatro gols. A vitória ficou
para o Vasco, que bateu o Bangu por 4 a 2, e está, de maneira
momentânea, na sexta posição
na tabela da Taça Guanabara,
com dez pontos. Os gols vascaínos foram marcados por Tiago
Reis, três vezes, e Gabriel Pec.
Luís Araújo e Gabriel Cividini
descontaram para o Alvirrubro.
O primeiro tempo começou
morno, com as duas equipes
se estudando. Aos 25 minutos,
teve a parada técnica, oportunidade para os dois treinadores
conversarem com seus comandados. Os jogadores das duas
equipes voltaram mais ligados.
E, aos 32, o Bangu abriu o placar. Após erro na saída de bola
vascaína, Geovani encontrou
Luís Araújo invadindo a área. O
camisa 19 dominou e finalizou
para abrir o placar.
O Vasco não se abateu e
logo empatou. Aos 36, Cayo
Tenório cruzou da ponta direita e o árbitro marcou toque
na mão de Gil. Tiago Reis cobrou mal o pênalti, o goleiro
Paulo Henrique fez a defesa, e
no rebote a bola sobrou para o
próprio camisa 27 deixar tudo
igual no marcador.
O segundo tempo começou
animado no Raulino de Oliveira. Logo no primeiro minuto,
Tiago Reis fez o segundo dele e
do Vasco no jogo. Juninho deu
ótimo passe para Riquelme,
que colocou a bola na medida
para o atacante, sem goleiro,
cabecear para virar o placar.
Aos poucos, o Cruzmaltino foi
tomando conta do jogo e mostrando que é o dono da partida. A equipe de Marcelo Cabo
manteve a postura ofensiva e
conseguiu ao terceiro gol. E
de novo com Tiago Reis. Após
boa troca de passes, Cayo Tenório invadiu a área e rolou

Bangu

Com três gols de Tiago Reis,
Cruzmaltino bate o Bangu
Atacante comanda a vitória vascaína de virada, por 4 a 2, no Raulino de Oliveira
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Tiago Reis
foi o grande
destaque
do jogo
em Volta
Redonda

6º

LUGAR
É a posição momentânea do
Vasco na Taça Guanabara, com 10
pontos em oito rodadas

para o centroavante marcar
seu terceiro na partida. Essa
foi a primeira vez que o atacante fez mais de um gol em uma
mesma partida no time profissional. O Bangu, entretanto,
não se deu por abatido e correu
atrás de uma reação.
Aos 28 minutos, o Alvirrubro mostrou que não ia vender
o peixe barato. Após cobrança
de escanteio, Gabriel Cividini subiu bonito para cabecear

para o fundo das redes e manter as esperanças do Bangu
acesas. Mas a alegria durou
pouco tempo. Logo na saída
de bola, aos 29, o Vasco fez o
quarto gol. Zeca fez jogada
pela esquerda e cruzou rasteiro. A bola sobrou para Matías
Galarza finalizar e Gabriel Pec,
impedido, desviou para o fundo do gol. Vale lembrar que
não há a utilização do VAR no
Campeonato Carioca.

O Vasco volta a
campo na quartafeira, pela segunda
fase da Copa do
Brasil, contra a
Tombense, às 21h30

