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DESPORTO NA COMUNIDADE

Dragões de Ouro

Casa do Porto de Pretória distinguida
como melhor delegação no estrangeiro em 2008
A esse propósito, Victor da
Silva respondeu-lhe, que
podia contar com o total apoio
da Casa do Porto de Pretória.
Como prova disso, mencionou que o FC Porto tem muito
significativo a respeito, pois o
próprio equipamento utilizado
pelos atletas das seis equipas
que nos vários escalões re-

TODOS AS PESSOAS QUE PELA SUA DEDIDICAÇÃO E TRABALHO AO CLUBE,FORAM DISTINGUÍDAS PELO
FC PORTO COM O TROFÉU DRAGÃO DE OURO
Entre os atletas que em re- ser eleita como melhor do Porto.
passado dia 16 de Fevereiro.
A cerimónia de entrega despresentação do FC do Porto, ano, em Portugal, foi à Casa
Esteve presente, nessa noite
mais se distinguiram nas vá- do Porto de Pretoria atribuído sas distinções, em que partici- de gala o presidente da Casa
rias modalidades desportivas o “Dragão de Ouro”, como param mais de quatrocentos do Porto de Pretoria, Victor da
na época 2007-2008, a par da melhor delegação do ano no convidados, decorreu no edifí- Silva, que se fez acompanhar
Casa do Porto em Espinho estrangeiro, afecta ao FC do cio da Alfândega do Porto, no de sua esposa Paula da Silva.
Segundo nos revelou, Victor
da Silva na ocasião em que
recebeu esse “dragão de
ouro” foi felicitado pelo presidente do FC do Porto, Jorge
Nuno Pinto da Costa, que não
só exaltou o bom trabalho que
a Casa do Porto de Pretoria
vem fazendo na África do Sul,
como também teve palavras
de apreço e encorajou o seu
presidente seguir em frente
como líder dessa representação azul e branca, neste
país, onde vivem muitos portugueses.
Pinto da Costa pediu a Víctor
Silva para com a sua de-

Em relação à Casa do Porto
de Pretoria, recordemos que
a mesma foi criada em Março
de 1971.
De início a Casa do Porto
operava num modesto imóvel
da Grand Street, na altura designada por Porto Futebol
Clube de Pretoria.
O 29 de Maio de 1979 é uma

O DRAGÃO DE OURO, TROFÉU CONQUISTADO
PELA CASA DO PORTO DE PRETÓRIA EM 2008
presentam a Casa do Porto, data muito significativa, pois a
no futebol de Pretoria, serem “Casa” passou a ter as suas
azuis e brancos, e à partida próprias instalações, que foram inauguradas em Pretoria
West, onde se mantém actualmente.
A actual Casa do Porto de
importante para encorajar e
incutir nos jovens que as Pretória, é o orgulho dos seus
envergam, o valor e o res- associados pois está apepeito com que o grande FC do trechada com muita comodiPorto é tido por todo o mundo. dade. Conta com um salão

Texto de Vicente Dias
O PRESIDENTE DA SECÇÃO CULTURAL DO FC PORTO, ÁLVARO PINTO, COM O
PRESIDENTE DA CASA DO PORTO DE PRETÓRIA, VICTOR DA SILVA, NA POSSE
DO DRAGÃO DE OURO, RECEBIDO NA SESSÃO SOLENE DE 16 DE FEVEREIRO

dicação motivar e promover o
bom nome do FC do Porto,
neste país, a fim de não deixar aqui apagar a chama do
“Dragão”.

que pode albergar mais de
quinhentas pessoas, de uma
sala de troféus, uma sala de
reuniões, contando também
com a sala de jogos, bares e
cozinhas separados para poderem servir o salão em dias
de festa.
Tem ainda um restaurante a
funcionar na colectividade para almoços durante todos os
dias úteis da semana.
Está projectada a criação de
uma esplanada para o futuro
restaurante desta casa, um
campo de futebol para as seis
equipas que participam nos
campeonatos que são disputados na área de Pretoria, e
um ringue para a prática do
hóquei em patins.
Passaram desde a sua fundação, por esta Casa do Porto – Porto Futebol Clube de
Pretoria, os seguintes presidentes de direcção: António
Ferreira da Silva, Francisco
Campos Rodrigues, Manuel
Lopes da Silva, Paulino de
Sousa, Arménio Lopes da
Silva, Agostinho Fernandes,
Alexandre Morais, Manuel
Ferreira de Castro, Artur dos
Santos, Agostinho Simão,
Joaquim Ferreira Guedes,
Joaquim S. Ferreira, Daniel
Fernandes de Oliveira, Joaquim Pinto da Silva, Ângelo
Marques, Delfim Pimentel, Sílvio Reis, Carlos Bastos,
Marco Sampaio, Luís Faria e
Victor da Silva, este último a
chefiar o executivo neste seu
terceiro mandato.
A Casa do Porto de Pretória
vai organizar um jantar dançante, no próximo dia 22 de
Março, para a apresentação
do “Dragão de Ouro” aos sócios do clube, simpatizantes e
amigos e à comunidade em
geral.
A abrilhantar o jantar dançante vai estar presente o
conjunto “Estrelas da Madeira”.
Todos os interessados serão
bem vindos.

Club Sport Marítimo de Joanesburgo em negociações para ter a sua própria sede
O Club Sport Marítimo de
Joanesburgo, que recentemente ascendeu à primeira
divisão do futebol local, é
uma colectividade com um
longo historial na comunidade portuguesa.
Já conheceu momentos
de glória como também
passou por momentos bastante difíceis. Valeu a dedicação e a coragem dos
seus dirigentes, apoiados
pelos seus associados,
que conseguiram ultrapassar o mar de dificuldades e
manter o clube, quando
outros acabaram por perecer nessa luta pela sobrevivência.
Alberto Espírito Santo é o
seu actual presidente.
Homem simples e afável,
que apesar das suas actividades profissionais ainda

arranja tempo para manter
viva a chama maritimista,
coadjuvado pela sua direcção, não esquecendo o
secretário geral, comendador Joe Quintal, uma
figura muito conhecida

aquí no Pioneer Park. No
entanto as instalações têm
as suas restrições.
Dentro em breve poderemos anunciar a compra de
uma vivenda, que tem
todas as condições para

Texto e fotos de Alfredo Curado
entre a comunidade portuguesa radicada na África
do Sul.
Alberto Espírito Santo,
sabemos que o “seu”
Marítimo, está prestes a
realizar o sonho de ter
sede própria...
“Estamos a negociar a
compra de um imóvel, que
servirá como nossa sede
social e desportiva. De
momento estamos a utilizar as instalações do
Restaurante Marítimo Bar,

uma sala de festas, sala de
jogos e evidentemente os
escritórios para a nossa
direcção.”
O comendador Joe Quintal, secretário geral da
direcção acrescentou:
“Vai ser um passo importante na vida da nossa
colectividade.
Como pode verificar, apesar do tempo chuvoso,
temos a nossa casa cheia.
A nossa direcção tem feito
tudo o que está ao seu

alcance para dar uma nova
dimensão ao Marítimo de
Joanesburgo.
Com o espaço limitado de
que
dispomos
neste
momento, conseguimos
cativar muitos associados,
amigos e simpatizantes.
Quando tivermos a nossa
sede própria, tudo vai
mudar para melhor.”
No tocante às vossas
actividades desportivas.
José Pedro Carneiro,
treinador das classses
mais jovens afirmou:
“Nós temos nove equipas
de futebol, a participar em
vários escalões, entre elas
duas de femininos.
Os nossos jovens e os
mais velhos sentem-se
acarinhados pelo trabalho
da direcção do clube.
Também gostaria de ter
uma palavra de apreço aos
pais que trazem os seus
filhos até ao Marítimo,
mantendo o elo de ligação
e a cultura que nos identifica.
No futebol, este ano

vamos disputar a Premier
Liga o que aumenta as
nossas responsabilidades.
Temos um novo treinador,
o Donald Mkhonto, que à
partida vai ter um trabalho
bastante difícil, pois vai ter
de voltar a estruturar a
equipa, dado ao facto que
sairam alguns jogadores.
Felizmente o Donald pode
contar com a dedicação do
nosso “eterno capitão” o
Ricky Agrela, que na época
passada chegou a ser
jogador treinador.
Quanto à sede, todos
esperamos que as negociações cheguem a bom
termo.”
Durante o passado fim-de
semana, o Marítimo fez a
sua estreia no presente
Campeonato,
tendo-se
verificado os seguintes
resultados:
Reservas:
CS Marítimo, 1-Balfoiur
Park, 0
Equipa Principal:
Marítimo, 4-Balfour Park,
2

Euro Golf Association

J B Oliveira venceu
no Pollack Golf Club

DA ESQUERDA PARA A DIREITA, PRESIDENTE ALBERTO ESPÍRITO SANTO,
SECRETÁRIO GERAL DA DIRECÇÃO, COMENDADOR JOE QUINTAL E
TREINADOR DAS CLASSES JOVENS JORGE PEDRO CARNEIRO

Disputou-se no Pollack
Golf Club, mais um jogo,
com os seguintes resultados:
1.º- JB Oliveira, 39 pontos;
2.º- Paulo de Freitas, 38
pontos; 3.º- M.V. da Silva,
37 pontos; 4.º- Tony
Araújo, 37 pontos; 5.º-

Sérgio Da Costa, 36 pontos.
O próximo jogo realiza-se
amanhã, no Maccauvlei
Golf Club.
Para mais informações,
poderão contactar José
Carvalho, através do Cel
082 462 75 97

ALBERTO ESPÍRITO SANTO , PRESIDENTE DO
CS MARÍTIMO, ACREDITA QUE A NOVA SEDE VAI
DAR UMA NOVA DIMENSÃO À COLECTIVIDADE

Hóquei em patins

Liga da Província do Gauteng
Resultados das partidas a
contar para a Liga de hóquei em patins.
Quinta-feira: Júniores:
União, 3-Sporting, 6
Sexta-feira: Séniores:
APF, 7-Sporting A, 7
Sporting A, 8-Sporting B,3
Sábado:
No Pavilhão de Desportos
Comendador António Braz
da ACP de Pretória.
Infantís:
União Cheetahs, 0-Spor-

ting, 5; ACPP, 1-União
Lions, 5.
Juvenís:
ACPP, 5-Sporting, 0;
Sporting, 1-União A, 12;
ACPP, 3-União B, 2
Séniores:
Os três encontros de
séniores, agendados no
calendário de provas desta
jornada não foram disputados. Os encontros foram
adiados para data a ser
anunciada

