
5.ª JORNADA

Adiantava-se o relógio para as 21.00 horas deste dia 5 de Agosto e iríamos 
assistir ao segundo jogo da tarde, mas este segundo corresponderia ao jogo 
inaugural da 5.ª jornada que iria opor a equipa da Urgueira e Os Malcatanhos.

Urgueira-Os  Malcatanhos  (4-5)  –  O  jogo  começa  com  grande  audácia 
ofensiva da equipa da Urgueira adiantando-se cedo no placard e levando para 
intervalo o resultado de 3-1. Se na primeira parte já estávamos a assistir a 
grande  demonstração  de  qualidade  futebolística,  então  na  segunda  parte 
superou essa qualidade pois ambas as equipas pretendiam a vitória a todo o 
custo.  E  numa constante  incerteza  do  resultado  era  muito  difícil  adivinhar 
quem  seria  o  vencedor,  contudo  Os  Malcatanhos  demonstraram  que  sem 
resultado definido e muita garra conseguiriam redimir-se da morna exibição da 
primeira parte e fixaram o resultado final em 4-5 após irem para intervalo a 
perder por 1-3.

Galácticos F.C.-Margem Sul (5-1) –  Esta noite não ficaria concluída antes 
do  segundo  jogo  da  5.ª  jornada  em que  se  defrontava  o  1.º  classificado, 
Galácticos F.C. e o 4.º classificado a equipa Margem Sul. O jogo revelou-se 
muito  desequilibrado  a  favor  da  equipa  Galácticos  F.C.  registando-se  ao 
intervalo a vantagem de 4-1. A segunda parte inicia-se muito disputada a meio 
campo  dando  a  entender  que  poderíamos  não  assistir  a  mais  golos  neste 
encontro mas os Galácticos F.C. ainda marcaram o seu quinto golo no encontro 
fixando o resultado final em 5-1.

No dia seguinte, dia 6 de Agosto iriam disputar-se três partidas para fechar 
esta 5.ª  jornada.

Os Maravilhas-Mega Putos (3-0) (por falta de comparência) – No primeiro 
jogo desta noite o resultado ficou em 0-3 a favor da equipa dos Maravilhas 
devido à segunda falta de comparência da equipa Mega Putos.

H'Raki-J.F. Sabugal (3-4) – Às 21.00 horas decorreu o penúltimo jogo desta 
jornada entre H’Raki e J.F. Sabugal, um jogo muito equilibrado e disputado 
parte a parte mas seguiu para intervalo com o resultado de 2-0 favorecendo 
maior eficácia da equipa H’Raki. Contudo na segunda parte o jogo tornou-se 
mais aberto mas sempre muito bem jogado, pouco faltoso e com cinco golos 
para  abrilhantar  esta  grande  partida  de  futebol.  A  equipa  da  J.F.  Sabugal 
demonstrou grande vontade e depois de uma grande reviravolta acabam por 
garantir a vitória, fixando o resultado final em 3-4.

C.M. Sabugal-«Sabugal+» (2-14) – Para terminar a jornada faltava o jogo 
mais aguardado da noite, o jogo que iria opor a equipa C.M Sabugal e a equipa 
Sabugal+. O jogo inicia-se e denota-se a maior organização, frescura física e 
postura ofensiva da equipa Sabugal+ que segue para intervalo com a larga 



vantagem de 1-7. Na segunda parte era esperada uma reacção da equipa da 
C.M Sabugal mas esta não surgiu e a equipa Sabugal+ sem retirar o pé do 
acelerador  dá  continuidade  ao  caudal  ofensivo  da  sua  equipa  e  consegue 
marcar mais sete golos, tal como na primeira parte, fixando o resultado final 
em 2-14, encerrando assim com uma chuva de golos esta 5.ª jornada.  


