Ilha do Fogo/Futebol: Académica goleia Parque Real e beneficia das derrotas de Botafogo e Vulcânico
Sábado, 21 Fevereiro 2015 21:01

Actualizado a 21/02/2015, 19:01 São Filipe, 21 Fev (Inforpress) – A Académica goleou hoje o
Parque Real por 8-2 no jogo de abertura da décima jornada do regional do Fogo e beneficiou
das derrotas do Botafogo e Vulcânico frente a Cutelinho e União, para reforçar a liderança. O
líder do campeonato não teve dificuldades para vencer o último classificado, o Parque Real,
por 8-2, no Estádio 5 de Julho, com o placard ao intervalo a indicar 6-0 a favor da Académica.
A surpresa da jornada foi a segunda derrota do Vulcânico, desta feita frente ao até então
penúltimo classificado do campeonato regional de futebol do primeiro escalão, União de São
Lourenço. Esta formação entrou praticamente a perder com golo madrugador do Vulcânico,
mas não só conseguiu resistir a pressão como veio a dar a volta ao resultado acabando por
conquistar de forma surpreendente os três pontos, deixando o Vulcânico mais distante do líder
da prova. Nos Mosteiros, com a derrota por 2-3 frente ao Cutelinho, a formação do Botafogo
que assumiu, no início da época, como um dos candidatos ao título, ficou praticamente
arredado da corrida ao título, estando neste momento a 09 pontos da Académica que lidera o
campeonato. Resultado parcial da décima jornada do regional, Parque Real 2 – Académica 8,
Cutelinho 3 – Botafogo 2 e União de São Lourenço 2 – Vulcânico 1. A jornada será completada
amanhã domingo com os jogos Valencia – Baxada e Spartak – No Pintcha, ambos no estádio 5
de Julho em São Filipe. Quando faltam disputar duas partidas para completar a décima rodada,
Académica lidera a prova com 26 pontos, seguido de Spartak com 22 (menos um jogo),
Vulcânico com 20, Botafogo 17, Cutelinho 15, Valencia 14 (menos um jogo), No Pintcha 08
(menos um jogo), Baxada 07 (menos um jogo), União de São Lourenço 06 e Parque Real 02
pontos. JR Inforpress/Fim
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