
9.ª JORNADA

Dava-se início a última jornada deste torneio, neste dia 12 de Agosto, onde se 
iriam defrontar: as equipas Sabugal+ e Os Maravilhas; H’Raki e Mega Putos; 
Os Malcatanhos e J.F. Sabugal. Nos primeiros dois jogos da noite denotou-se 
novamente  uma  situação  a  lamentar,  ou  seja,  a  falta  de  comparência  de 
equipas neste caso a equipa Sabugal+ e Mega Putos sendo atribuído a vitória a 
equipa Os Maravilhas e H’Raki por 3-0 respectivamente.

«Sabugal+»-Os Maravilhas (0-3) (por falta de comparência).

H'Raki-Mega Putos (3-0) (por falta de comparência).

Os Malcatanhos-J.F. Sabugal (4-5) – Mas o jogo mais aguardado da noite 
seria o último da noite que iria opor Os Malcatanhos e a J.F Sabugal ambas 
equipas  com  a  presença  garantida  no  Playoff mas  ainda  necessitando  de 
pontuar de modo a definir a posição na tabela classificativa. Inicia-se o jogo 
muito bem disputado e com jogadas muito bem construídas de parte a parte 
mas  com maior  incidência  e  eficácia  por  parte  da  equipa  J.F  Sabugal.  Os 
Malcatanhos acabaram por ter de recorrer à falta, mas não maldosa, de modo 
a  conseguir  travar  os  ataques  da  equipa  visitante contudo  seguem  para 
intervalo a perder por 1-3. De destacar também o futebol positivo praticado 
neste primeiro período por parte da equipa J.F. Sabugal conseguindo marcar 
três golos e sem cometer uma única falta.

Recomeça  o  jogo  também  muito  disputado  tal  como  nos  minutos  iniciais 
ligeiramente mais  faltoso mas também com mais  cinco golos.  A equipa da 
Malcata  tentava  empatar  o  jogo  mas  só  conseguiu  reduzir  a  desvantagem 
porque com um futebol muito equilibrado a equipa da J.F. Sabugal conseguiu 
gerir a vantagem e fixou o resultado final em 4-5.

Faltavam  apenas  jogar-se  dois  jogos  desta  fase  regular,  para  fechar  a 
9.ª jornada e apurarmos as posições das equipas que já estavam definidas 
como as que iriam disputar o  Playoff. Contudo nem a equipa dos Galácticos 
F.C.  nem a C.M.  Sabugal  compareceram em campo,  sendo atribuídos  os  3 
pontos as equipas da Urgueira e Os Malcatanhos, respectivamente.

Urgueira-Os Galácticos (3-0) (por falta de comparência).

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

A equipa da Urgueira, que ficou em 1.º lugar desta fase regular, irá defrontar a 
equipa dos Galácticos F.C.  que ficou na 4.ª posição da tabela  classificativa, 
enquanto a  equipa Os Malcatanhos  (2.º lugar)  irão  defrontar  a  equipa que 
ficou na 3.ª posição, J.F. Sabugal. Os vencedores destes dois jogos defrontar-
se-ão no dia 15 de Agosto as 18.00 horas, enquanto que o 3.º e 4.º lugar 
serão disputados as 17.00 h.


