
7.ª JORNADA

No dia 8 de Agosto de 2010, realizou-se o primeiro encontro da 7.ª jornada.

H'Raki-Margem  Sul  (5-4)  –  Jogo  intenso  com  algumas  exaltações.  A 
primeira parte foi muito equilibrada com ambas as equipas a tentar chegar ao 
intervalo na frente do marcador, contudo ficou mesmo empatado a 2 golos no 
final da primeira parte. Na segunda parte houve 3 amarelos para a equipa dos 
H'raki, mas que não influenciou no resultado final, que terminou em 5-4 para a 
equipa dos H’raki. De destacar que o melhor marcador do encontro pertence à 
equipa da Margem Sul, com quatro tentos na partida de sua graça João Cunha.

Neste  mesmo  dia,  o  jogo  que  iria  opor  a  equipa  da  Urgueira  com  Os 
Maravilhas, foi adiado para o dia 11 de Agosto, devido a indisponibilidade da 
equipa da Urgueira em disputar o jogo neste dia.

Mega Putos-Os Galácticos (0-3) (por falta de comparência) – Mais uma vez 
a  equipa dos  Mega Putos  voltou  a  falhar  ao  jogo,  sendo que  a  vitória  foi 
atribuída à equipa dos Galácticos F.C. por 3-0.

Já no dia 9 de Agosto, os dois jogos que fechavam a 7.ª jornada (não contando 
com o jogo que foi adiado).

«Sabugal+»-Os Malcatanhos (6-9) –  Foi  um jogo muito bem disputado 
com ambas as equipas a demonstrarem vontade e garra para levarem os 3 
pontos.  Desde cedo se  notou que a  equipa Os Malcatanhos  queria  mesmo 
estes pontos que os manteria no primeiro lugar, e com um resultado de 6-3 a 
seu favor,  chegam ao  descanso com uma vantagem tranquila.  Na segunda 
parte, foi mais do mesmo, com as equipas a marcarem 3 golos cada uma, 
estabelecendo o resultado final em 9-6 a favor da equipa da Malcata.

C.M. Sabugal-J.F. Sabugal (2-3) – Para o último encontro desta 7.ª jornada 
estava marcado um dérbi, se assim lhe podemos chamar, que opunha a equipa 
da Câmara Municipal Sabugal com a equipa da Junta de Freguesia do Sabugal. 
Foi um jogo que, na primeira parte foi sempre a pender para o lado da Junta 
de Freguesia que chega ao intervalo a vencer por 2-0. Esta mesma equipa 
aumenta  a  vantagem logo  no  recomeço  da  partida  para  3-0,  deixando-se 
relaxar em demasiado, coisa que a equipa da C.M. Sabugal aproveitou, e bem, 
reduzindo o marcador para 3-2, resultado com que acaba o jogo.


