
6.ª JORNADA

Chegado o dia 7 de Agosto é tempo de se iniciar a 6.ª jornada do torneio 
JOGOS DE VERÃO E ARTES DO ALTO CÔA – SABUGAL 2010.

Os  Malcatanhos-H'Raki  (7-3)  –  Neste  primeiro  jogo  iriam  opor-se  Os 
Malcatanhos e H’Raki inaugurando assim esta 6.ª jornada. O jogo inicia-se com 
grande superioridade da equipa da Malcata, criando várias oportunidades de 
golo  e  obrigando  o  guarda-redes  adversário  a  uma  mão  cheia  de  defesas 
difíceis. Mesmo assim, Os Malcatanhos conseguiram seguir para intervalo com 
a  larga  vantagem  de  3-0.  Na  segunda  parte  o  jogo  demonstrou-se  mais 
equilibrado e muito disputado a meio campo e a equipa visitante tentava reagir 
a desvantagem conseguindo marcar três golos nesta segunda parte, contudo 
foi  insuficiente  pois  Os  Malcatanhos  nesta  segunda  parte  marcaram  mais 
quatro golos fechando o resultado final em 7-3.

Margem Sul-Urgueira (3-5) – No segundo jogo desta noite, Margem Sul e 
Urgueira  iriam defrontar-se nesta  6.ª  jornada  num jogo que  se  adivinhava 
equilibrado. O Jogo então inicia-se com a equipa da Margem Sul a adiantar-se 
no marcador e a obrigar a Urgueira a pressionar mais alto para poder reagir a 
desvantagem e assim se sucede conseguindo marcar três golos neste primeiro 
tempo, levando para intervalo o resultado de 1-3. Na segunda parte surgem 
golos  de  parte  a  parte  mas  o  jogo  sempre  com  resultado  aberto,  bem 
disputado e sem um vencedor à vista. Mas a equipa  visitante não baixou os 
braços e continuou sempre pressionante e muito perto do golo, conseguindo-o 
por mais 2 vezes nesta segunda parte garantindo a vitória por 3-5.

Os Galácticos F.C.-Os Maravilhas (0-3) (por falta de comparência) – Por 
fim, teríamos o jogo que opunha o 1.º classificado destacado: Galácticos F.C e 
Os Maravilhas, contudo o jogo não se realizaram devido à falta de comparência 
da equipa Galácticos F.C sendo então atribuída a vitória por 0-3 à equipa Os 
Maravilhas.

Mega Putos-C.M. Sabugal (derrota por 0-3) (por falta de comparência das 
duas equipas) – No primeiro jogo do dia 8 de Agosto de lamentar a ausência 
de  ambas  as  equipas:  Mega  Putos  e  C.M.  Sabugal  sendo  então  atribuída 
derrota por 3-0 pela falta de comparência das duas equipas.

J.F. Sabugal-«Sabugal+» (4-3) – Quanto ao último jogo que iria opor a J.F. 
Sabugal e Sabugal + de destacar a grande exibição no primeiro período do 
jogo por parte da J.F Sabugal levando para intervalo a vantagem de 3-1. No 
segundo período, a equipa visitante reagiu à desvantagem conseguindo impor 
o seu jogo e fazendo a equipa da J.F. Sabugal sofrer até ao último minuto para 
segurar a vantagem, fechando o resultado final em 4-3.


