
8.ª JORNADA

Margem Sul-«Sabugal+» (derrota por 0-3 das duas equipas) (por falta 
de comparência).

Os Maravilhas-H'Raki (3-4) –  O grande jogo desta noite estava reservado 
para as 22.00 horas e opunha as equipas Os Maravilhas e H’raki, jogo este que 
pelas características das equipas se previa muito equilibrado. O jogo começa 
melhor para Os Maravilhas que se adiantam no marcador logo nos primeiros 
segundos de jogo, mas com a equipa adversária a reagir muito bem e logo de 
seguida marca dois golos dando a reviravolta no marcador. A equipa H’raki vai 
para o intervalo com uma vantagem de dois golos com o resultado de 4-2. Na 
segunda parte o jogo ficou mais duro com a equipa H’raki a querer a todo 
custo  segurar  esta  vitória.  Esta  equipa  acaba  por  ser  punida  com  cinco 
amarelos  devido a faltas duras ou acumulação das mesmas.  Os Maravilhas 
ainda conseguem reduzir o resultado para um golo a meio da segunda parte, 
tendo,  quase  a  terminar  a  partida  2  livres  da  marca  dos  10  metros,  não 
conseguindo fazer entrar nenhuma vez a bola na baliza, sendo que o resultado 
final foi de 4-3 a favor da equipa H’raki. De lamentar o comportamento do 
publico, que são também familiares dos jogadores, que injuriosamente no final 
da  partida,  trataram  mal  a  equipa  de  arbitragem  e  equipa  adversária, 
denotando-se uma falta de cultura desportiva e de fair-play por parte destes 
indivíduos que acabam por ser intervenientes no jogo.

É de lamentar, que no dia 11 de Agosto, apenas se tenha realizado o jogo que 
se  encontrava  em atraso  referente  a  7.ª  jornada  que  opôs  as  equipas  da 
Urgueira com Os Maravilhas, pois as equipas dos Mega Putos, C.M. Sabugal e 
Margem Sul não compareceram em campo e foi atribuída a vitória por 3-0 às 
equipas da Urgueira, Galácticos F.C. e J.F. Sabugal, respectivamente.

Mega Putos-Urgueira (0-3) (por falta de comparência).

C.M. Sabugal-Os Galáctic (0-3) (por falta de comparência).

Margem Sul-J.F. Sabugal (0-3) (por falta de comparência).

Urgueira-Os Maravilhas (7-2) – Quanto ao único jogo que se jogou, que iria 
por termo à 7.ª jornada, terminou com a vitória da equipa da Urgueira por 7-
2. Foi um jogo muito bem disputado no primeiro tempo em que as equipas 
foram para o balneário com a equipa da Urgueira a vencer por 3-2 a equipa de 
Os Maravilhas. Na segunda parte o jogo foi outro e a equipa da Urgueira marca 
por quatro vezes sem que Os Maravilhas conseguissem responder alcançando 
desta forma o 2.º lugar na tabela classificativa. 


