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DESPORTIVO 

JORGE ANTUNES 

FESTA DE NATAL 

“35 ANOS DESPORTIVO JORGE ANTUNES” 

   O Desportivo Jorge Antunes está a organizar a Festa de Natal "35 Anos 
Desportivo Jorge Antunes", mais uma atividade inserida nas comemorações 
do aniversário da associação.  

   Pelas 19 horas as portas da sede do clube abrem-se para o jantar tradicional 
que pretende, mais uma vez, reunir toda a Família DJA, entre atletas, equi-
pas técnicas e dirigentes, e festejar assim a quadra natalícia. 

   Como já é habitual, durante a festa serão atribuídos os Prémios de Melho-
res Atletas referente à época 2013/2014. 

   O Desportivo Jorge Antunes convida ainda todos os pais para um café a 
partir das 22 horas. 

           

                    Boas Festas! 

RAQUEL MENDES CHEGOU À FINAL DE SELEÇÕES 

   O VIII Campeonato Nacional de Matraquilhos que se disputou durante três dias na Covilhã juntou cerca de 400 partici-
pantes, constituindo o maior evento da modalidade até agora realizado em Portugal, segundo o presidente da Federação 
Portuguesa de Matraquilhos e Ténis de Mesa. 

   A atleta do Desportivo Jorge Antunes Raquel Mendes foi convocada pela Associação de Matraquilhos do Minho. A 
AMM teve algumas equipas em competição, sendo que a atleta Raquel Mendes integrou duas delas: Femininos e Seleção 
do Minho em Femininos. Em Femininos, Raquel Mendes competiu pela equipa M&M Café Ribela/Desportivo Jorge 
Antunes, que ficou pelo caminho na fase de qualificações. No entanto, a Seleção do Minho em Femininos teve outra sorte 
e chegou ao 2.º lugar do Campeonato Nacional, competindo na final frente à Associação de Matraquilhos de Lisboa. 

   Raquel Mendes classificou a competição como "muito 
exigente". Apesar do nervosismo, Raquel apoiou-se na 
"equipa fantástica que se portou muito bem e se mostrou 
digna da sua qualificação". A atleta acrescenta ainda que 
se sente "muito contente e satisfeita com o resultado das 
meninas" e está ansiosa para "praticar mais e melhorar as 
habilidades". 

   Os vencedores do Campeonato Nacional vão represen-
tar Portugal, entre 08 e 12 de Abril de 2015, em Turim, 
Itália, no Campeonato do Mundo de Matraquilhos.  Em 
Portugal, a modalidade tem cerca de mil jogadores fede-
rados. 



MUITA DIVERSÃO NO MAGUSTO DE SÃO MARTINHO 

PÁGINA 2 DESPORTIVO JORGE ANTUNES 

   A sede do Desportivo Jorge Antunes recebeu atletas, equipas técnicas, diri-
gentes e respetivas famílias para a Festa de São Martinho "35 Anos Desportivo 
Jorge Antunes". 

   Foram cerca de cem as pessoas que se juntaram na sede da associação para 
festejar o Dia de São Martinho. 

   O clube ofereceu as castanhas assadas e o vinho, ao que se juntou a alegria e a 
diversão de todos os que fazem parte da Família DJA, culminando assim o dia 
numa grande festa para miúdos e graúdos. 

   O Desportivo Jorge Antunes agradece a todos os que estiveram presentes em 
mais uma atividade comemorativa dos 35 anos do clube. 

GALA DA ACM HOMENAGEOU ATLETAS DO DESPORTIVO 

BTT DOWNHILL 

   A Gala de Encerramento da Época Desportiva 2014 da Associação de Ciclismo do Minho decorreu no dia 15 de novem-
bro, no Auditório do Parque de Exposições de Braga. 

   Casa cheia, muita animação e muitos campeões. Depois de Guimarães, Fafe, Viana de Castelo, Pevidém e Vila Nova de 
Famalicão, foi agora a vez de Braga receber a Gala da Associação de Ciclismo do Minho, durante a qual foram homenagea-
dos os atletas minhotos que se sagraram Campeões Nacionais em 2014 e que conquistaram resultados de relevo a nível 
internacional. 

   Os atletas da AD Jorge Antunes/Bike Zone Ricardo Soares e Augusto Pedrosa foram homenageados pela conquista do 
Campeonato do Minho de BTT Downhill - Cision nas categorias de Master 30 e Master 50, respetivamente. O nosso atle-
ta Carlos Martins, campeão nacional de Enduro na categoria de Cadetes foi também homenageado. Nesta época, a AD 
Jorge Antunes/Bike Zone sagrou-se também vencedora do Troféu de Enduro BTT Vodafone em Equipas. 



TONI MARTINS: “NUNCA DESISTAM DE APOIAR O DESPORTIVO” 

PÁGINA 3 EDIÇÃO MENSAL  N .º 6 

FUTSAL 

Desportivo Jorge Antunes- Que comentário faz acerca da prestação da equipa de Sub-20 nos jogos em que assumiu o 
comando? 
Toni Martins- Foi uma prestação que, pessoalmente, acho boa olhando a que não conhecia a maioria dos jogadores e 

trabalhar com eles com tão pouco tempo de treino 
não é fácil. Mas a verdade é que em 18 pontos pos-
síveis conseguimos 13. 

DJA- Como lida com a pressão psicológica que os 
adeptos exercem durante os jogos? 
TM- Lido com naturalidade e eu, concentrado no 
jogo, nem me apercebo do que quer que venha da 
bancada. Portanto lido mesmo com naturalidade. 

DJA- Sente pena por ter deixado os Juvenis? Vê 
isso como um exemplo de sucesso a nível profissio-
nal? 
TM- Sim. Ganhámos dois campeonatos distritais, 
disputámos uma final da taça, conseguimos um terceiro lugar a nível nacional e já 
éramos quase como uma família e, mesmo a nível de treino e de jogo, já sabiam tudo 
o que eu queria. Claro que conforme vamos atingindo patamares mais elevados na 

carreira torna-se tudo mais difícil, mas ao mesmo tempo é mais aliciante. 

DJA- Como avalia o trabalho vindo a desenvolver pelo Departamento de Formação de Futsal do clube? 
TM- O trabalho, quer da direção, quer dos técnicos, tem sido excelente. A prova concreta é precisamente o grupo de 
trabalho que eu deixei (os Juvenis), que jogam juntos desde muito jovens ganhando os títulos que ganharam. 

DJA- Usa a sua experiência enquanto jogador para dar o 
exemplo aos seus jogadores? Como? 
TM- Sim, tendo eu jogado ao mais alto nível tive experiên-
cias e histórias que só estando cá elas acontecem e é nessa 
base que no treino e no próprio jogo as utilizo. Cheguei 
onde cheguei aprendendo com os erros e tentando remediá
-los, assim sei que trabalhando muito se atingem objetivos. 
É essa a mensagem que eu lhes passo. 

DJA- Deixe uma mensagem para os sócios e adeptos. 
TM- Deixo uma mensagem de confiança no trabalho que 
está a ser feito pelos técnicos e pela direção. Nunca desis-
tam de apoiar o Desportivo. E já agora, um óptimo Natal. 

“Cheguei onde cheguei 
aprendendo com os erros e 

tentando remediá-los, 
assim sei que trabalhando 

muito se atingem 
objetivos. É essa a 

mensagem que eu lhes 
passo [aos jogadores].” 

JUVENIS: DJA DEFRONTA O SANTO ADRIÃO NA TAÇA A.F. BRAGA 

FUTSAL 

   Em sorteio realizado na sede da Associação de Futebol de Braga, no dia 27 de outubro, ficaram a conhecer-se os jogos 
da 1.ª eliminatória da Taça A.F. Braga em Juvenis Masculinos. 

   A 1.ª mão da eliminatória opõe os Juvenis do Desportivo Jorge Antunes ao Santo Adrião/T3TRIS - AEAS e joga-se no 
Pavilhão Municipal de Vizela. Já a 2.ª mão decorre no Pavilhão Municipal de Maximinos, em Braga. As datas das parti-
das estão ainda sujeitas a alterações. 

   Por mérito e pelo trabalho feito nos Juvenis do Desportivo Jorge Antunes, Toni Martins foi o nome escolhido pela direção para liderar o 
banco dos Sub-20. O antigo atleta do clube deixa os Juvenis no primeiro lugar isolado do Campeonato Distrital de Futsal com quatro 
jogos e quatro vitórias, o que perfaz um total de 12 pontos. A equipa tem já 34 golos marcados e apenas três sofridos. Agora, os bons re-
sultados nos Sub-20 vêm mostrar que esta foi a aposta certa. Leia a entrevista na íntegra em www.desportivojorgeantunes.com. 



 

Travessa de Frades, n.º 155 
4815-533 Vizela 

 
Tel: +351 253 566 144 / +351 967 569 684 
Email: geral@desportivojorgeantunes.com 

ASSOCIAÇÃO - DESPORTIVO 

JORGE ANTUNES 

A VENCER DESDE 1979, MUITO MAIS 

DO QUE UM CLUBE 

WWW .DE SP ORTI V OJ ORG EANTUN ES .COM  

WWW .FACEB OOK .COM/
DESP ORTIV OJ OR GEA NTUNE S  

PARCEIROS FICHA TÉCNICA 

Edição e Propriedade: Associação - Desportivo Jorge 
Antunes 

Ano 1 |Número 6 |Periodicidade Mensal (dezembro 
de 2014) 

Direção e Composição: Cátia da Costa 

Colaboração: Órgãos Sociais e Responsáveis pela 
Associação - Desportivo Jorge Antunes 

Impressão: Associação - Desportivo Jorge Antunes 
Tiragem: 200 exemplares 

PROJETO “CONSTRUINDO PONTES” 

   O Projeto “Construindo Pontes” resulta de uma parceira entre a Associação – Desportivo Jorge Antunes e o Estabele-
cimento Prisional Regional de Guimarães, sob a alçada da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais do Minis-
tério da Justiça. 

   Este projeto de voluntariado consiste na realização de eventos desportivos ao longo de todo o ano, no sentido de criar 
o interesse e motivação por parte não só dos praticantes da modalidade de Futsal – os atletas do Desportivo Jorge An-
tunes – como dos reclusos no seu papel de espectadores. 

   Proporcionar aos reclusos a criação de hábitos e o desenvolvimento de competências que possam melhorar a sua qua-
lidade de vida, motivar para a aprendizagem de saber aceitar e respeitar as regras do jogo e estimular o trabalho de 
equipa são os grandes objetivos que levaram a esta parceria tão nobre. 

   O Projeto “Construindo Pontes” tem a duração de um ano com 
início já no presente mês de dezembro de 2014. 

   De relembrar que esta não é a primeira vez que a Associação – Des-
portivo Jorge Antunes se junta a esta causa (na foto). A 28 de março 
do corrente ano, alguns atletas juvenis e juniores do clube visitaram o 
Estabelecimento Prisional Regional de Guimarães para a realização de 
um jogo treino com os reclusos da instituição, numa atividade que 
pretendeu incutir nos jovens vizelenses uma educação de caráter de 
inclusão e de igualdade social. 

MENSAGEM DE NATAL 

     Como Presidente da Direção do Desportivo Jorge Antunes desejo a 
todos os atletas, equipas técnicas e demais colaboradores, bem como a 
todos os associados do Clube, patrocinadores e parceiros, e em particu-
lar, aos vizelenses em geral, o melhor Natal possível e um 2015 cheio 
de esperança. 

Bem hajam! 

Bento José Pinto Antunes 


