
No segundo dia do torneio, dia 28 de Julho, realizaram-se os seguintes jogos: 
Galácticos  F.C-H’Raki,  Urgueira-C.M.  Sabugal  e  Malcatanhos-Maravilhas.  O 
primeiro  e  o  último  jogos  são  referentes  à  1.ª  jornada  e  o  segundo  jogo 
referente a 2.ª.

Urgueira-C.M. Sabugal (6-1) – Neste jogo houve um domínio constante da 
equipa da Urgueira, tendo o resultado final ficado em 6-1.

Malcatanhos-Maravilhas  (6-2)  – O  segundo  jogo  registou  uma  grande 
vitória por parte dos Malcatanhos que a partir do primeiro golo tomaram conta 
do jogo, fixando assim o resultado final em 6-2.  (Jogo correspondente à 2ª 
jornada).

Galácticos F.C.-H'Raki (15-1) – O terceiro e último jogo da noite foi entre 
os Galácticos F.C e os H’Raki. Foi uma partida muito desequilibrada, com uma 
diferença  enorme de  14  golos  e  com a  vitória  clara  e  justa  da  parte  dos 
Galácticos F.C., sendo o resultado final de 15-1.

C.M. Sabugal-Margem Sul (0-4) –  No terceiro dia do torneio,  dia 29 de 
Julho, realizou-se apenas um jogo entre C.M Sabugal e a Margem Sul, no qual 
a equipa que sagrou-se vitoriosa foi a Margem Sul por 0-4.

J.F. Sabugal-MegaPutos (5-2) –  No dia 30 de Julho, também se realizou 
apenas um jogo entre J.F. Sabugal e Mega Putos. Este jogo foi muito renhido 
na primeira parte com o resultado ao intervalo por 3-2 com vantagem da J.F. 
Sabugal,  que  no  segundo  tempo  veio  a  agravar-se  ainda  mais  e  com  o 
resultado de 5-2.

H'Raki-Urgueira (2-7) – No dia 31 de Julho, também com um jogo apenas 
com os H`Raki vs Urgueira, com a vitória da Urgueira por 7-2, e foi um bom 
jogo apesar do resultado mostrar o contrário.

«Sabugal+»-Galácticos F.C. (1-7) –  No dia 1 de Agosto, para terminar a 
segunda jornada do torneio, realizou-se o jogo entre Sabugal+ vs Galácticos 
F.C., com mais uma vitória de larga vantagem a favor dos Galácticos F.C. pelo 
resultado  de  1-7  verificando-se  uma  boa  organização  colectiva  e  eficácia 
pertinente.


