Fogo/Futebol: Spartak goleia Parque Real por 12-0 e assume a liderança da prova a uma jornada do fim
Domingo, 12 Abril 2015 23:02

Actualizado a 12/04/2015, 21:05 São Filipe, 12 Abr (Inforpress) – O Spartak goleou hoje no
estádio 5 de Julho em São Filipe (Fogo), o Parque Real por 12-0 e destronou a Académica na
liderança do campeonato regional do primeiro escalão, quando falta disputar apenas uma
jornada. A formação de Spartak não sentiu a pressão e no primeiro minuto chegou ao golo
que permitiu construir a goleada que valeu-lhe os três pontos e a liderança da prova agora com
mais dois pontos que Académica que liderou o campeonato desde a segunda jornada. Na outra
partida a formação de União de São Lourenço deu um passo importante para fugir à
despromoção de forma directa ao vencer a Baxada de Cova Figueira por 3-0, depois de ter
desperdiçado duas grandes penalidades. Com esta vitória a formação de União de São
Lourenço fugiu da última posição e se mantiver esta pontuação vai disputar a liguilha com o
vice-campeão do segundo escalão. Resultado completo da décima sétima jornada: Vulcânico 1
– Cutelinho 1, Valencia 2 – Botafogo 4 e No Pintcha 1 – Académica 0, União 3 – Baxada 0 e
Spartak 12 – Parque Real 0. Spartak lidera com 41 pontos, seguido da Académica com 39
pontos, Cutelinho 32, Botafogo 31, Vulcânico 29, Valencia 23, No Pintcha 20, Baxada 11,
União de São Lourenço 09 e Parque Real com 06 pontos. No próximo fim-de-semana
realizam-se os jogos da última jornada do campeonato regional do primeiro escalão e em caso
de vitória o Spartak poderá conquistar o seu primeiro título de campeão. Jogos da próxima
jornada: Valencia – Vulcânico e Spartak – Baxada, sábado em São Filipe e Cutelinho – No
Pintcha nos Mosteiros, e domingo em São Filipe Botafogo – Parque Real e União – Académica.
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