Duelos no Fogo: Académica x Spartak e Botafogo x Vulcânicos
Sábado, 28 Fevereiro 2015 00:30

A primeira partida da jornada põe frente a frente o Parque Real e o Valência. Às 16 horas
entram em campo o terceiro e quarto posto do regional: Botafogo x Vulcânicos. Ambas as
equipas pretendem lutar pelos três pontos, evitando o distanciamento dos outros adversários e
candidatos ao título. No domingo entram em campo no Estádio Francisco José Rodrigues, nos
Mosteiros, No Pintcha x Baxada às 16 horas. Em São Filipe, União de São Lourenço recebe o
Cutelinho dos Mosteiros. A partida começa às 14 horas. Mais tarde no fecho da décima
primeira jornada, acontece a partida que afigura-se como sendo mais importante da jornada Académica versus Spartak. A Micá lidera a prova com 26 pontos, o Spartak segue em segundo
lugar com menos um ponto. No terceiro posto está os Vulcânicos com vinte pontos, já o
Botafogo soma menos três pontos do que o seu adversário nesta jornada. Arranca o
campeonato da segunda divisão Arranca este fim-de-semana, o campeonato regional de
futebol da segunda divisão, da ilha do Fogo. Vão estar em campo nesta as equipas Juventude,
Luzabril, Nova Era, Brasilim e ABC de Patim (São Filipe), Desportivo e Esperança (Santa
Catarina) e Grito Povo (Mosteiros). À semelhança da época passada, será disputada em duas
fases, será no sistema de todos contra todos, e as quatro equipas melhores classificadas na
primeira fase disputam-se, uma espécie de “play-off”. A equipa que vencer, terá a oportunidade
para participar no campeonato da primeira divisão. Já o vice-campeão, vai disputar uma vaga
com o penúltimo classificado do primeiro escalão para ascender ao escalão superior, isto que é
o único objectivo dos clubes da segundona. Todos querem ascender, por isso a batalha está
lançada, o melhor saberá agarrar a oportunidade. O campeonato que possivelmente será bem
disputada, vem deixado alguns clubes do primeiro escalão em apuros, principalmente os
últimos classificados da primeira divisão, sabendo que a equipa que se posicionar na ultima
posição, deixe automaticamente para segunda. Segundo o sorteio realizado, estão
calendarizados seguintes partidas a contar para a primeira jornada: Desportivo x Esperança,
Grito Povo x Luzabril(sábado) Nova Era x ABC e Juventude x Brasilim (domingo).
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