
3.ª JORNADA

Mega  Putos-Os  Malcatanhos  (3-8)  –  No  primeiro  jogo  da  3.ª  jornada, 
realizado às 19.00 horas do dia 2 de Agosto, defrontaram-se as equipas dos 
Mega Putos e Os Malcatenhos onde se registou no primeiro tempo um jogo 
muito  disputado  ficando  assim  fixado  ao  intervalo  o  resultado  de  2-3.  Na 
segunda parte Os Malcatenhos entraram mais atacantes conseguindo alargar a 
vantagem e fixando o resultado em 3-8.

Os Maravilhas-Margem Sul (2-4) –  No segundo jogo da tarde entre Os 
Maravilhas  e  a  Margem  Sul  a  equipa  visitante  entrou  muito  ofensiva 
conseguindo marcar quatro golos sem resposta mantendo esse resultado até 
ao intervalo. Na segunda parte Os Maravilhas reagem a desvantagem fixando o 
resultado final em 2-4.

Os Galácticos F.C.-J.F. Sabugal (5-1) – No último jogo do dia Os Galácticos 
F.C iriam defrontar a equipa da Junta Freguesia do Sabugal. O jogo inicia-se 
muito bem disputado e denotava-se grande atitude de ambas as equipas para 
conseguir um resultado positivo. Porém a equipa dos Galácticos F.C mostrou-se 
mais eficaz e foi para intervalo com o resultado de 2-1. Na segunda parte do 
jogo a equipa dos Galácticos F.C alargou a vantagem fixando o resultado final 
em 5-1.

No dia 3 de Agosto realizaram-se três jogos no sintético da praia fluvial, dois 
deles referentes à 3.ª jornada e o último referente à 4.ª jornada.

Urgueira-Sabugal+ (6-11) – O primeiro jogo da tarde foi entre a equipa da 
Urgueira e da Sabugal+, um bom jogo, bem disputados com a vitória a pender 
para o lado da equipa da empresa municipal. O resultado final foi fixado em 
11-6 para a Sabugal+, em que os artilheiros desta equipa foram Telmo Vaz e 
Ricardo Igreja, com quatro tentos cada.

C.M. Sabugal-H'Raki (0-3) (por falta de comparência) – No último jogo da 
jornada 3, defrontavam-se as equipas da C.M. Sabugal e H’Raki.  Este jogo 
acabou por não se realizar devido à falta de comparência da equipa da Câmara 
Municipal, isto porque se apresentaram em campo apenas com 4 jogadores, 
sendo que para o jogo ser realizado, cada equipa deverá conter 5 jogadores 
para iniciar o jogo.


