Comemoração 25º aniversário Unidos a Mosteiró

Sábado dia 25 de Maio por volta das 19h jogo em tarde quente entre a equipa de futsal do
CCDAPDL e os Unidos a Mosteiró. Já lá vão muitos anos de convívio entre as duas equipas e
foi em grande que mais uma vez nos apresentamos no sintético de Arões-Mosteiró em Vila do
Conde!

Num final de tarde de boa prática de futebol com duas excelentes equipas, onde não faltaram
os golos...mas vamos ao início!

Um começo algo apáticos e pouco entrosados ainda a fazer a habituação ao relvado e à bola,
lá sofremos o primeiro golo, algumas perdas de bola do nosso adversário, mas não
conseguimos inverter o resultado e ao intervalo perdíamos por 1-0.
Uma segunda parte bem jogada de parte a parte, por vezes bastante equilibrada, mas
estávamos em tarde não e algo desfalcados...os golos foram aparecendo naturalmente... Não
será de espantar o resultado final, 3-1 para os Unidos!

Sendo o resultado o menos importante, faz parte de algo ainda maior, a amizade e o
companheirismo entre todos, isso sim a essência de algo que nos apraz aqui salientar aliado à
boa prática desportiva entre as duas equipas.
No final estava guardada a celebração dos 25º aniversario dos Unidos a Mosteiró, onde
marcaram presença o vereador da C.M.Vila do Conde e o Presidente da Junta de Mosteiró na
inauguração da sede do grupo. Participação no evento do grupo Ruxaxá que veio dar um toque
de música ao evento e de alguma forma uma promoção do nosso património imaterial – os
cantares e tradições da terra.

Tivemos então o nosso convívio, onde mais a brincar, podemos partilhar e conviver com
pessoas que já vão fazendo parte da nossa família futebolística.

O nosso muito obrigado a todos e os Parabéns aos Unidos pelos seus 25 anos!
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