
4.ª JORNADA

O último jogo da noite de 3 de Agosto já foi referente à 4.ª jornada.

Galácticos F.C.-Os Malcatanhos (10-1) – A equipa dos Galácticos F.C. não 
deu  qualquer  hipótese  à  equipa  dos  Malcatanhos,  vencendo  o  jogo  por 
expressivos 10-1. Destaque para Manuel Manata, que foi o artilheiro da equipa 
dos Galácticos F.C. com 5 golos na partida.

Mega Putos-Margem Sul (3-0) (por falta de comparência) – No segundo 
jogo desta  4.ª jornada,  já disputado no final  de tarde de dia  4 de Agosto, 
verificou-se falta de comparência por parte da equipa Mega Putos sendo assim 
atribuída a vitória por 3-0 e os respectivos 3 pontos a favor da equipa Margem 
Sul.

C.M. Sabugal-Os Maravilhas (1-3) – O jogo seguinte iria opor a equipa da 
C.M.  Sabugal  à equipa  dos  Maravilhas  e  iniciou-se  muito  equilibrado  e 
disputado  de  parte  a  parte.  Um  jogo  muito  disputado  a  meio  campo, 
registando-se  ao  intervalo  o  empate  a  um  golo.  Na  segunda  parte,  Os 
Maravilhas pressionaram mais forçando o erro da equipa adversária conseguido 
alterar o placard fixando o resultado final em 1-3.

J.F.  Sabugal-Urgeira  (1-4)   –  Para  terminar  a  noite  antecipava-se  um 
grande jogo de futebol entre a J.F.  Sabugal  e a equipa da Urgueira ambas 
equipas com 6 pontos e com o segundo lugar ao alcance. Inicia-se então o 
jogo e verificou-se o equilíbrio já esperado na disputa dos lances em que a 
equipa “visitante”  adianta-se no marcador  através de boa jogada colectiva. 
Mas a equipa da J.F Sabugal responde com o golo da igualdade e as equipas 
seguem para intervalo com um empate no placard.  A segunda parte começa 
com ambas as  equipas  na procura do golo  que lhes  daria  a  vantagem no 
marcador, aparecia também neste período um futebol mais ríspido de ambas 
as  equipas.  Contudo,  a  equipa  da  Urgueira  através  de  uma  boa  jogada 
colectiva consegue adiantar-se no marcador, demonstrando também a vontade 
que  tinham  de  vencer  esta  partida.  O  jogo  permanece  muito  disputado, 
essencialmente  no  centro  do  terreno  mas  a  equipa  da  Urgueira  dilata  a 
vantagem para 2 golos, alterando o placard para 1-3. A poucos minutos do 
final  do  encontro  num  momento  de  maior  exaltação,  houve  um  lance  de 
enorme gravidade em que se assistiu a uma dupla agressão violenta por parte 
de dois elementos da equipa da J.F. Sabugal ao jogador adversário que chegou 
a estar inconsciente após tal  bárbara agressão, desde já é de lamentar tal 
comportamento violento pois é totalmente o oposto ao fair-play, à atmosfera 
positiva e aos objectivos de convívio e camaradagem, incentivados por todos 
os intervenientes nestes Jogos de Verão e mais concretamente neste torneio 
de futsal.



«Sabugal+»-H'Raki  (7-0)  –  Para  terminar  esta  4.ª jornada  realizou-se 
neste dia 5 de Agosto, o jogo que opunha Sabugal+ e a equipa H’Raki. O jogo 
inicia-se com uma postura muito ofensiva por parte da equipa do Sabugal + e 
com várias oportunidades criadas, acabam por chegar ao intervalo com a larga 
vantagem de 5-0. Destaca-se nesta primeira parte a grande exibição da equipa 
Sabugal+  tanto  em  termos  ofensivos  mas  também  grande  consistência 
defensiva incentivado também pelas boas intervenções do guarda-redes Daniel 
Domingues.  Na  segunda  metade  do  jogo  a  equipa  H’Raki  tentou  reagir  à 
desvantagem mas sem sucesso pois  ainda acabam por conceder mais  dois 
golos, ficando assim o resultado final em 7-0 a favor da equipa Sabugal+.


