Regionais: Académica do Fogo desliza e abre caminho para o Spartak
Sábado, 11 Abril 2015 20:30

A Académica do Fogo deslizou-se no jogo da 17ª jornada disputado este Sábado frente ao No
Pintcha que venceu a partida por 1-0 e deixa as portas abertas para o Spartak que, caso
ganhar o jogo frente ao Park Real este Domingo, assume a liderança do campeonato na ilha do
Vulcão. Quando tudo apontava para um empate entre os tri-campeões do Fogo e o No Pintcha,
eis que apareceu Macarty, com a pontaria acertada e já quase no final embate deitou o “balde
de água fria que pode cambalhotar” a Micá do primeiro lugar, caso o Spartak vencer a partida
deste Domingo. Nas outras partidas Cutelinho empatou 1-1 com os Vulcânicos e Botafogo
bateu 4-2 ao Valência. Com o Mindelense já campeão em São Vicente, a 12ª jornada serviu
apenas para o cumprimento do calendário. Ainda assim bateu 1-0 a Académica e Ribeira Bote
perdeu 1-2 frente ao Salamansa. Para a 12ª jornada na ilha da Boa Vista, Sal Rei perdeu 1-2
frente a Académica e Juventude empatou 2-2 com os Onze Estrelas. Também em Santiago
Sul, após o Boa Vista sagrar-se campeão na sexta-feira, os jogos deste sábado já não tiveram
qualquer efeito no calendário. Celtic bateu 2-0 aos Garridos de São Domingos e Travadores
perdeu pelo mesmo resultado com o Vitória. Na ilha do Sal, para a 9ª jornada, Santa Maria
sofreu 1-2 frente ao Académico e Académica empatou a zero com a Verdum. Em São Nicolau
a líder Ultramarina bateu 3-0 ao Ajat-SN, Ribeira Brava ganhou Praia Branca por 2-0 e
Académica perdeu 0-2 frente ao Belorizonte. Já Atlético venceu Talho por 3-0. Os jogos
contaram para a 11ª jornada. Em Santo Antão Sul, na penúltima jornada, a Académica do
Porto Novo, segunda classificada, goleou o Lajedos por 8-0 e continua na corrida para o título.
O líder Marítimo bateu 3-1 ao Sanjoanenses. Nessa região o campeão só será conhecido na
próxima semana no encontro entre o Maritimo e a Micá.
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