Ressort: Sport-Nachrichten

Torreense garante sobe à 2 liga
2022/05/20 Lisboa, 24.05.2022 [ENA]
Se você não passar no SCUT Torrense, 24 anos de regressão na liga do futebol profissional português.
A equipa do oeste deslocou-se a capital do pais para disputar o final da taça da liga 3 no Estádio Nacional
do Jamor frente ao Oliveirense de Oliveira do Hospital, que viria a derrotar nos penáltis.
O Torreense assegurou, este sábado, a promoção direta à Liga 2, juntando-se à Oliveirense, que já na
passada semana tinha também assegurado tal estatuto.
Para o efeito, a formação de Torres Vedras recebeu e venceu, por 3-0, golos de Yuran (6), Simão Rocha
(35’) e Mateus (42’). Terminou com 12 pontos esta fase de subida e garantindo, 24 anos depois, o regresso
ao segundo escalão do futebol português.
24 anos do mundo são um equipamento do futebol do litoral oeste realizou um feito histórico para a cidade
de Torres Vedras. O SCUT Torrense é garantido pelo seu subida de escalão ou jogo que ou levaria a redeiro
triunfo na conquista do campeonato e também a taça rainha da prova no emblemático é natural do Jamor
em Lisboa. O Jamor é especial para nossos adeptos e uma família que não é. E único O ambiente é
comemorado ou futebol e convívio de todos e banquetes. Logo pela madrugada vão chegando para o jardim
das merendas nos arredores do estádio, adeptos e famílias que trazem na sua bagagem imensas variedades
de alimentos e produtos regionais que se vão partilhando, para a força alguma para o longo dia de festa.
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