3ª Ata
Data: 29/08/2008 – Cor da Camisa

Aos vinte nove dias do mês de agosto de dois mil e oito, às 20hs, reuniu-se os atletas
do ENTRE AMIGOS, desta vez no campo do Eldorado F.C. em Palhoça, para mais
uma partida de futebol contra o time local.
Ao término do jogo, o qual saímos derrotados por três a dois, o grupo ENTRE
AMIGOS resolveu reunir-se naquele local com o intuito de avaliar o desempenho em
campo.
Apesar da derrota, tivemos um bom volume de jogo, bons passes e boa marcação,
porém não foi o suficiente para bater uma equipe que já vinha jogando junto há
bastante tempo.
Sentados em uma mesa a parte, os atletas: Thyago Cardoso Pacheco e Luiz Carlos
Pacheco, os responsáveis pelos acontecimentos do ENTRE AMIGOS, sugeriram a
compra de um uniforme para o time, pois o que estava sendo utilizando era
emprestado.
Nesse momento passamos a discutir qual a cor serviria para a camisa de nosso time,
bem como, a logo, o distintivo da equipe. Pensou-se então em continuar com o azul,
que era a cor do uniforme que estávamos utilizando.
Um atleta alegou que; “Só por ser a cor do uniforme que é utilizado no momento, não
é significativo”, “precisávamos de um parâmetro, algo que realmente fosse exemplar
para todos”.
Os Atletas Thyago e Douglas, relembrando o passado, falaram de momentos
marcantes que tiveram em uma passagem nas categorias de base de uma equipe
chamado ESPORTE CLUBE EM CIMA DA HORA, uma equipe vencedora, de
grandes guerreiros, um grupo de verdadeiros amigos, que a muito tempo deixara de
existir.
Assim, passou-se a adotar as cores BRANCO E VERMELHO em homenagem a esta
equipe
Assim, sabendo quais seriam as cores do uniforme, o Sócio Fundador e atleta
Thyago Pacheco, se prontificou em fazer o desenho da logo e do uniforme.

Florianópolis, 29 de Agosto de 2008.

Luiz Carlos Pacheco

Thyago Cardoso Pacheco

Douglas Augusto Cardoso dos Santos

Adson Farias

Guilherme Vieira

