Fogo/futebol: Direcção da Associação reúne-se hoje com dirigentes dos clubes federados para planificaç
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São Filipe, 10 Out (Inforpress) – A direcção da Associação Regional de Futebol do Fogo,
reúne-se hoje sábado, 10, com os dirigentes dos clubes federados, do primeiro e segundo
escalões, para a planificação da época futebolística 2015/16. Durante o encontro, que conta
com a presença dos representantes das 10 equipas que militam no primeiro escalão e outras
tantas do segundo, além de planificação das acções para a nova época, será realizado o
sorteio para o campeonato regional do primeiro escalão que decorre de 07 de Novembro de
2015 a 24 de Abril de 2016. O mês de Outubro foi reservado para realização do torneio de
abertura, sob a responsabilidade dos próprios clubes, mas apesar das equipas do primeiro
escalão terem já iniciados os trabalhos preparatórios, somente para o próximo fim-de-semana
está agendada a realização de um torneio em homenagem ao antigo futebolista “Preto-preto”.
Além do campeonato regional do primeiro escalão, na proposta de actividades a serem
apresentadas e discutidas, consta a realização da taça Fogo, cuja primeira de quatro
eliminatórias está prevista para 09 de Janeiro e a final para o dia 10 de Abril de 2016. Em
relação ao segundo escalão, a ser disputada em dois poules, Mosteiros e São Filipe, e com 10
equipas, a prova vai ser disputada em duas fases, entre 05 de Dezembro de 2015 e 13 de
Março 2016 (1ª fase) e a segunda entre 02 e 16 de Abril de 2016. O campeão do segundo
escalão ascende automaticamente ao primeiro escalão, enquanto o segundo classificado vai
disputar nos dias 07 e 14 de Maio a liguilha com o penúltimo classificado do primeiro escalão a
outra vaga no campeonato do escalão maior. A realização da prova nestes moldes deve-se ao
facto de se ter registado um aumento de oito para dez, o número de equipas inscritas no
campeonato do segundo escalão para a época futebolística 2015/16. No campeonato do
primeiro escalão estão inscritas as equipas da Académica, Botafogo, Juventude, União de São
Lourenço, Valencia, Vulcânico e Spartak (São Filipe), Cutelinho e No Pintcha (Mosteiros) e
Baxada (Santa Catarina) e no segundo escalão, as de ABC de Patim, Luzabril, Nova Era,
Atlântico e Brasilim (São Filipe), Esperança, Parque Real e Desportivo (Santa Catarina) e Grito
Povo e Atlético (Mosteiros). Como o mandato da actual direcção da Associação Regional de
Futebol já terminou, o presidente da Associação, Pedro Pires, que diz vai se recandidatar a um
novo mandato, afirmou que no encontro será agendada uma data para eleição de novos
órgãos sociais da associação para as duas próximas temporadas. JR/JMVInforpress/Fim
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