Santos vence o San Lorenzo na
Argentina e abre vantagem por
vaga
nos
grupos
da
Libertadores
Nesta terça-feira, o Santos jogou bem e venceu o San Lorenzo
por 3 a 1, no Estádio El Nuevo Gasometro, na partida de ida da
terceira fase da Libertadores. O Peixe marcou dois gols na
primeira etapa, com Lucas Braga e Marinho, de pênalti.
No segundo tempo, os mandantes diminuiu com Ángel Romero, exCorinthians. Na reta final, Ângelo fez o terceiro para os
brasileiros.
O time comandado por Ariel Holan teve um excelente início na
Argentina, avançando o bloco de marcação e conseguindo abrir o
placar logo aos seis minutos. Sendo consistente na defesa, o
Santos não passou sufoco na defesa e ainda conseguiu ampliar
com Marinho batendo pênalti.
Na etapa final o Santos teve uma queda de rendimento e perdeu
o controle do jogo. Além de diminuir a produção ofensiva, os
comandados de Holan viram Romero diminuir o placar. Apesar
disso, o time mostrou concentração nos minutos finais e
segurou o triunfo na Argentina, marcando o terceiro com Ângelo
no fim.
As duas equipes voltam a se enfrentar na terça-feira da semana
que vem, às 21h30, no Mané Garrincha. O Peixe avança para a
fase de grupos com uma vitória, um empate ou uma derrota por
um gol de diferença.
O jogo – Elétrico, o Santos tomou conta das ações ofensivas
dos primeiros minutos. Em duas oportunidades, o time recuperou
a bola e encontrou Marcos Leonardo, que não conseguiu

finalizar as jogadas. Já aos seis minutos, Luan Peres roubou a
bola no meio-campo e soltou para Lucas Braga pela esquerda. O
jogador balançou para cima da marcação, trouxe para dentro e
acertou um belo chute para abrir o placar.
Após marcar o gol, o Peixe diminuiu o ímpeto ofensivo, mas
conseguiu segurar a vantagem. A primeira chegada do San
Lorenzo veio apenas aos 32 minutos, com Pittón pegando sobra
dentro da área e finalizando para fora. Na sequência,
Troyansky recebeu cruzamento da direita e testou muito próximo
da trave.
Aos 44 minutos, Pirani recebeu na intermediária e fez belo
lançamento para Marcos Leonardo. O atacante foi derrubado pelo
goleiro do San Lorenzo, e o árbitro assinalou pênalti. Na
cobrança, Marinho mandou no canto alto direito e ampliou o
placar.
No retorno do vestiário, foi o Santos que teve a primeira
oportunidade no ataque. Pará avançou pela direita e cruzou na
medida para Lucas Braga, que cabeceou e exigiu defesa de
Devecchi. Em seguida, o San Lorenzo respondeu com Pittón de
cabeça, parando e João Paulo, e Ramírez finalizando de fora da
área à esquerda.
Aos 26 minutos, o time argentino conseguiu diminuir o placar.
Fernández avançou pela direita, cruzou e encontrou Ángel
Romero na área, após Pará não conseguir cortar a bola. O exjogador do Corinthians dominou e finalizou no canto para
marcar.
Além de segurar a vitória, o Santos marcou o seu terceiro gol.
Primeiro, Soteldo arriscou de fora da área e Devecchi espalmou
para o lado. No rebote, Ângelo cortou para dentro, chutou e
viu o goleiro do San Lorenzo deixar a bola escapar, passando
rente à trave. No último lance, o garoto de 16 anos aproveitou
nova rebatida de Devecchi e apenas empurrou para as redes,
sacramentando a vitória.
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