Fogo/Futebol: Académica – Vulcânico e Cutelinho – Spartak destaques da 12ª jornada do regional
Sábado, 07 Março 2015 17:15

Actualizado a 07/03/2015, 14:43 São Filipe, 07 Mar (Inforpress) – As partidas entre Cutelinho e
Spartak, prevista para sábado, no estádio Francisco José Rodrigues (Mosteiros) e Académica
– Vulcânico, agendado para domingo, no 5 de Julho, são os destaques da 12ª jornada do
campeonato regional do primeiro escalão. No jogo da primeira volta, o Spartak, que ocupa a
segunda posição, a quatro pontos do líder, tinha vencido o Cutelinho por 2-1, no estádio 5 de
Julho. O jogo deste sábado constitui momento para a formação Mosteirense, que joga em
“casa” , vingar da derrota e manter aspiração para o segundo lugar que dá acesso a
participação no prestigiado torneio das festividades do Dia do Município e da Bandeira de São
Filipe. Por sua vez, o Spartak, que veio de uma pesada derrota na semana passa, frente a
Académica, vai também querer vencer o jogo para não perder terreno em relação ao líder
Académica, esperando que esta se deslize no jogo de domingo, frente ao Vulcânico. No
estádio 5 de Julho, o jogo mais importante é a que põe frente a frente Académica e Vulcânico.
Apesar de estarem separados por sete pontos, o jogo entre Vulcânico e Académica são
sempre emotivos e rodeado de expectativa. Na primeira volta, as duas equipas empataram a
um golo e nesta jornada poderá servir para Académica cimentar a liderança, enquanto o
Vulcânico quererá vencer para manter esperança para o segundo lugar da prova e jogar o
torneio do município de São Filipe. No pólo oposto,, o jogo também de alguma importância é
que coloca frente a frente Baxada e Parque Real, ambas de Santa Catarina do Fogo cuja
vitória para Baxada representa um passo determinante para a manutenção, enquanto Parque
Real poderá servir como novo fôlego para encarar as demais partidas e tentar a manutenção.
Jogos da décima segunda jornada, sábado no estádio 5 de Julho Botafogo – No Pintcha e
Baxada - Parque Real e no estádio Francisco José Rodrigues (Mosteiros) Cutelinho – Spartak.
Domingo no estádio 5 de Julho Académica – Vulcânico e União – Valencia. A nível de segundo
escalão, jogam para a segunda jornada com os seguintes encontros: ABC – Grito Povo, Nova
Era – Luzabril, Brasilim – Desportivo e Juventude – Esperança. JR Inforpress/Fim
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