
PLAY-OFF e 3.º/4.º LUGARES

No dia 14 de Agosto jogaram-se os dois jogos de acesso à Final.

Urgueira-Os Galácticos F.C. (3-10) –  No primeiro jogo defrontaram-se as 
equipas da Urgueira e  Galacticos  F.C.,  um jogo que no primeiro minuto se 
registaram dois golos, um para cada equipa. A equipa dos Galacticos F.C. não 
tira o pé do acelerador e chega a nova vantagem por um golo, que não durou 
muito, porque a equipa da Urgueira empata logo de seguida, repondo de novo 
a igualdade a duas bolas. A primeira parte acaba com o resultado de 5-2 a 
favorecer a equipa dos Galacticos F.C.

Na 2ª parte, a Urgueira não consegue parar o caudal ofensivo dos Galacticos 
F.C. e sofre 5 golos marcando apenas 1, terminando o jogo com o resultado de 
10-3 a favor dos Galacticos F.C.

Os Malcatanhos-J.F. Sabugal (6-6, 5-4 nos penalties) – No segundo jogo 
deste Playoff, defrontaram-se as equipas de Os Malcatanhos e J.F. Sabugal. O 
jogo estava a ser fácil para Os Malcatanhos que aos 10 minutos já ganhavam 
por 3-0. Com a chegada de David Fonseca, a equipa da J.F. Sabugal reduz o 
resultado e vai para intervalo a perder por 4-2. Na segunda parte o jogo torna-
se mais duro, havendo muitas faltas em que são advertidos 3 jogadores com 
cartolina amarela, no entanto o jogo acaba empatado 6-6 sendo necessário 
recorrer as grandes penalidades em que a equipa de Os Malcatanhos leva a 
melhor carimbando o passaporte para a Final.

3.º/4.º Lugares

No dia 15 de Agosto, pelas 17.00h disputou-se o ultimo lugar do pódio, em que 
a J.F. Sabugal não deixou fugir.

J.F. Sabugal-Urgueira (6-4) – Foi um jogo muito desequilibrado no primeiro 
tempo, em que a Urgueira vai para o descanso a perder por 4-0. Procurando 
melhorar  o  seu  futebol  na  segunda  parte  a  equipa  da  Urgueira  conseguiu 
reduzir o resultado ate 4-3, mas o conjunto forte da J.F. Sabugal marca mais 
dois  golos  com  a  equipa  adversária  a  marcar  apenas  mais  um  golo, 
estabelecendo o resultado final em 6-4. A J.F. Sabugal leva então a taça do 
terceiro lugar nesta primeira edição dos Jogos de Verão.


