OBRIGADO CASARAO
Escrito por yekini

OBRIGADO CASARAO (Ass. de moradores do Casal das Figueiras) e ao seu presidente Carl
os Jesus!
Pois é, tínhamos carrinha
alugada desde 6f e hoje desde as 12h
as 14.30h vai de estar no stand á espera
e a pessoa responsável nada! Começou o desespero. O horário a apertar e nada. Já sem
sabermos o que fazer, mas sem querer deixar o Vitório sozinho em Paços, veio a loucura final,
começar a
pedir carrinhas à ultima da hora. Fomos bater à porta do judo do Vitoria, ao ténis de mesa, mas
nada, ocupadas. Desesperooo! Veio mais uma tentativa louca, ligar para o CASARAO e cravar
de alguma forma a carrinha da associação... resposta positiva! HA PESSOAS
ESPETACVLARES! Obrigado Sr Joao! Eram então (cilcar em leia mais) 14.50h e la estávamos a arrancar
rumo a Paços. A viagem na velhinha VW transporter foi uma maravilha, aguentou-se bem e também ela estava desejosa de nos levar ao
destino para apoiar o Vitória! Ainda chegámos a tempo de ir ao bar do Paços comer uns rojões no pão, beber mais umas cervejas,
confraternizar com adeptos locais e rumar para a curva para apoiar o Mágico!
Ultras? Ou não! Mas SEMPRE PRESENTES !

Eramos os únicos Sadinos na bancada e lá tivemos de por as vozes em ação e dar o que podíamos e não podíamos. O Vitória no relvado
começou por ganhar, podia e devia ter morto o jogo logo na 1ª parte, mas algumas jogadas falhadas e mais um penalti não convertido não
resolveram o jogo.

No final da partida a fome apertava e havia que procurar algo, mas a rota já estava traçada, rumo ao Porto e regressar a um bar da cidade
onde já tínhamos sido tão bem recebidos na época passada. Mais umas bifanas e umas cervejas e às 00:30h arrancámos rumo à cidade do
Sado, onde chegámos às 5 da matina, junto com a maravilhosa carrinha que tão bem se portou.

Tudo isso foi possível desta vez graças ao apoio extraordinário do Sr João Jesus, presidente da Ass. de Moradores do Casal das Figueiras,
pelo que ficaremos eternamente gratos!

p.s. pelas 17h o responsável do stand ligou a pedir imensas desculpas mas tinha sido hospitalizado de urgência e não conseguiu ter qualquer
contacto, a acreditar, as rápidas melhoras.
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