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Ficha de Trabalho n.º 2 

 
Realize as seguintes operações: 

 
1. Crie uma tabela no Word, com 2 linhas e 1 coluna. 

 

2. Coloque na primeira linha e centrado o título do texto em 

anexo. 

 

3. Na segunda linha digite o restante texto. 

 

4. Formate a tabela, colocando uma moldura de linha dupla. 

 

5. Aplique sombreado às células da tabela. 

 

6. Aplique uma imagem por baixo da tabela, que esteja 

relacionada com o texto. 

 

7. Coloque no Cabeçalho o seu nome e no Rodapé a data e a 

hora. 

 

8. Guarde o documento na sua pasta como Tabela. 
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Anexo Ficha de Trabalho n.º 2 

 
LFV e PC fazem pazes com bênção de Veiga 

Luís Filipe Vieira e Pinto da Costa vão jantar este domingo, na 
companhia de José Veiga, após o Benfica-FC Porto. O antigo 
director geral da SAD encarnada tem-se encontrado com o 
presidente portista e já prometeu esta noite um encontro com o 
líder das águias, numa tentativa de aproximação dos dois grandes 
clubes. 

Veiga e Pinto da Costa voltaram a ser amigos há cerca de 
dois meses e têm-se encontrado na casa do presidente portista, 
na Madalena.  

Os dois estavam zangados desde a transferência de Sérgio 
Conceição para a Lazio, na época de 1998/1999, mas uma 
coincidência acabou por juntá-los novamente.  

A mulher de José Veiga comprou uma casa no Brasil, com a 
ajuda de uma agente imobiliária, de seu nome Lisa. Lisa é agora 
companheira de Pinto da Costa e a amizade entre as duas 
mulheres acabou por voltar a juntar dois dos homens mais 
conhecidos do futebol português. 

Pinto da Costa e José Veiga jantaram pela primeira vez em 
Lisboa desde a reconciliação, este sábado, no Hotel Altis. O jantar 
teve lugar numa sala reservada da unidade hoteleira e contou 
com a participação das companheiras de ambos. 

Fernando Martins, antigo presidente do Benfica e proprietário 
daquela unidade hoteleira, reservou uma sala especial para este 
encontro.  

José Veiga prometeu a Pinto da Costa que no domingo, 
após o Benfica-FC Porto, o jantar será a seis. Ou seja, Luís Filipe 
Vieira e a mulher estarão também presentes, num momento de 
aproximação entre os dois clubes. O jantar terá lugar no mesmo 
local, seja qual for o resultado da partida entre águias e dragões. 

 
 


