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DESPORTIVO 

JORGE ANTUNES 

FORMAÇÃO : “ORGANIZAÇÃO DO JOGO - TREINO NO FUTSAL DE 

ALTO RENDIMENTO” 

   O Desportivo Jorge Antunes organiza, nos dias 02 e 03 de abril, a ação 
de formação "Organização do Jogo - Treino no Futsal de Alto 
Rendimento", destinada a treinadores da modalidade, técnicos de 
exercício físico e diretores técnicos. A formação é certificada pelo Insti-
tuto Português do Desporto e da Juventude com 1,6 unidades de crédi-
to. 

   O programa da ação de formação, que tem um total de 08 horas, é 
vasto e riquíssimo em novos conteúdos. Os nomes dos preletores não 
são indiferentes a ninguém. São eles Jorge Braz, Selecionador Nacional 
de Futsal “A”; Paulo Tavares, treinador da equipa principal de Futsal do 
S.C. Braga; e Pedro Palas, Selecionador Nacional de Futsal “Sub-19”. A 
formação decorre na Sede do Desportivo Jorge Antunes (1.º dia) e no 
Pavilhão Municipal de Vizela (2.º dia). 

   Quanto às inscrições, as mesmas estão abertas até ao dia 31 de março. 
Os interessados devem preencher um formulário e enviar para ge-
ral@desportivojorgeantunes.com, juntamente com fotocópias do BI/
CC e do Cartão de Treinador, Dirigente, Atleta ou outro similar emiti-
do por uma Associação ou pela Federação Portuguesa de Futebol, e ainda 
o comprovativo de pagamento. As inscrições só serão validadas após a 
receção de todos os documentos solicitados. 

ATLETAS VISITAM PRISÃO 
   No dia 28 de fevereiro, no âmbito do 
Projeto Social “Construindo Pontes”, o 
Pavilhão Municipal de Vizela recebeu a 
visita de alguns reclusos do EP de Guima-
rães para o jogo que opôs os Sub-20 do 
Desportivo Jorge Antunes ao Sport Lisboa 
e Benfica. 

   Agora, os nossos jovens retribuem a 
visita no dia 27 de março, pelas 15 horas. 
Alguns Juvenis de 2.º ano e ainda alguns 
atletas do escalão de Sub-20 vão ao EP de 
Guimarães praticar Futsal com alguns 
reclusos. 

   Proporcionar aos reclusos a criação de 
hábitos e o desenvolvimento de compe-
tências para a sua qualidade de vida, moti-
var para a aprendizagem de saber aceitar e 
respeitar as regras do jogo e estimular o 
trabalho de equipa são os grandes objeti-
vos que levaram a esta parceria tão nobre. 

RICARDO SOARES VENCE EM MASTER 30 

   O Campeonato Regional do Minho de BTT Downhill já arrancou, e as 
vitórias também! O atleta do Desportivo Jorge Antunes Ricardo Soares con-
quistou o 1.º lugar do pódio na categoria Master 30 no 14.º BTT DHI Fre-
guesia de Armil/Fafe/Bike Smile, a 1.ª prova do Campeonato Regional do 
Minho. Para além do 1.º lugar de Ricardo Soares em Master 30, o atleta 
Manuel Bessa conquistou o 2.º lugar na mesma categoria. A equipa do Des-
portivo Jorge Antunes foi a 2.ª classificada em Equipas, sendo que conquis-

tou ainda: o 2.º lugar em Cadetes por João 
Pereira, o 3.º lugar em Master 50 por Au-
gusto Pedrosa, atual Campeão do Minho; e 
o 3.º lugar em Juniores por Carlos Martins. 

   A próxima prova do Campeonato do 
Minho de BTT DHI - CISION será o 3.º 
BTT DHI de Atães, a disputar no dia 29 de 
março, numa renovada pista da freguesia de 
Guimarães. De salientar que a Taça de Por-
tugal começa no próximo domingo, dia 15 
de março, em São Brás de Alportel 
(Algarve), uma prova internacional de cate-
goria C2. 



DESPORTIVO FESTEJOU O CARNAVAL 
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   A sede do Desportivo Jorge Antunes mascarou-se a rigor para a Festa de Carnaval do clube, na noite do dia 16 de feve-
reiro, atividade inserida nas comemorações do 35.º aniversário. Foram cerca de 100 as pessoas que marcaram presença no 
Baile de Carnaval que juntou reis e princesas, palhaços miúdos e graúdos, polícias e ladrões, e muitos animais que ajudaram 
a animar a festa! Foi ao som de muita música carnavalesca que os amigos e a família DJA festejaram o momento. Houve 
também espaço, claro está, para desfile de mascarados e prémios para os três melhores disfarces. 

   Em 1.º lugar ficou o Polícia Diego que, com o seu formidável bigode pôs toda a gente em sentido. A pequena figura de 
autoridade levou para casa um cheque para usufruir de desconto em óculos graduados ou de sol na loja Opticalia Vizela. O 
2.º lugar foi para a Porca Carina que, com o seu fato, fez rir todos os presentes. Com este lugar do pódio, a Carina vai po-
der guardar o seu fato e ir às compras na VizelaFitness Store. Em 3.º lugar ficou o Zorro João Pedro que, para a idade, já 
mostra uma bonita barba e muita agilidade ao manusear a sua espada. O pequeno João Pedro vai poder assistir a um filme 
nos Cinemas Fórum Vizela e ainda pode levar um amigo! 

   A Festa de Carnaval "35 Anos Desportivo Jorge Antunes" contou ainda com o apoio da Câmara Municipal de Vizela. 

CAFÉ SANTANA VENCE 1.º EUROTOUR ZONA NORTE 

MATRAQUILHOS 

   Durante cerca de 10 horas, no dia 21 de fevereiro, a sede do Desportivo Jorge Antunes encheu para acolher o 1st EU-
ROTOUR Event Zona Norte em Matraquilhos, um evento nacional da Federação Portuguesa de Matraquilhos e Futebol 
de Mesa. A organização do evento esteve à responsabilidade da Associação de Matraquilhos do Minho e da Associação de 
Matraquilhos do Porto, em conjunto com o anfitrião Desportivo Jorge Antunes. O evento foi realizado por 21 equipas 
masculinas, femininas ou mistas, dos distritos de Porto, Braga, Lisboa e Setúbal. 

   Na sua página oficial do Facebook, a A.M. Minho escreveu que "é com muito orgulho que felicitamos a equipa vencedo-
ra do 1.º EUROTOUR 2015 - Zona Norte, Café Santana, pertencente da nossa associação. Este resultado mostra o empe-
nho que todos têm tido para obterem bons desempenhos em competições que 
envolvem equipas de todo o país". A associação minhota agradeceu ainda a 
participação de todas as equipas e o "bom espírito que se conseguiu ter ao lon-
go de toda a prova". Também na sua página oficial da mesma rede social, a 
A.M. Porto agradeceu "a presença de todos os atletas no evento e ao Desporti-
vo Jorge Antunes, clube que acolheu o evento, por toda a sua disponibilidade". 

   O objetivo desta competição foi a atribuição de ajudas de custo e pontuação 
para o ranking nacional individual por atleta. De 
realçar ainda que a atividade está inserida nas Come-
morações do 35.º Aniversário do Desportivo Jorge 
Antunes. 

CLASSIFICAÇÃO GERAL  

1.º CAFÉ SANTANA 

2.º TEMPLO DO MA-
TREKO 

3.º AUTO SEROENSE 
JOVEM 

4.º S.C. CORVINA 

5.º FAFENSES 

6.º DESPORTIVO 
JORGE ANTUNES 

7.º STONES CLUBE B 

8.º CAFÉ POCHINHA 
02 

9.º CAFÉ POCHINHA 
04 

10.º CAFÉ GOMES 

11.º DELTA TEAM 

12.º CAFÉ RIBELA 

13.º IRMÃOS ME-
TRALHA 

14.º CAFÉ POCHI-
NHA 

15.º STONES CLUBE 
A 

16.º GRUPO MAR-
TINS 

17.º CAFÉ POCHI-
NHA 03 

18.º RIBELA CAFÉ 

19.º S.C. CORVINA 01 

20.º 3 PONTOS DE 
EXCLAMAÇÃO 

21.º DANIBAR 
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FUTSAL 

JUVENIS RECEBEM O 

S.C. BRAGA 

   A equipa de Juvenis do Desportivo Jorge An-
tunes apurou-se no passado dia 16 de fevereiro 
para as meias-finais da Taça da Associação de 
Futebol de Braga ao vencer por 4-2 os Piratas de 
Creixomil, em Guimarães. 

   Já é conhecido o sorteio das meias-finais da 
Taça da Associação de Futebol de Braga. O con-
junto orientado por Filipe Sousa defronta, a 14 
de março, o S.C. Braga, no Pavilhão Municipal 
de Vizela. A partida está marcada para as 15h30. 

FUTSAL 

“CANTAR O HINO NACIONAL DENTRO DE CAMPO É DE ARREPIAR" 

Desportivo Jorge Antunes: Aos 19 anos tiveste a tua primeira internacionalização. O que sentes quanto a isto e o que 
esperas para o teu futuro na modalidade? 
Vasco Ribeiro: Foi muito bom ter visto o meu nome na convocatória, é sinal de que o meu trabalho é reconhecido. Co-
mo disse o Mister José Luís, “só lá está quem é da elite a nível nacional”, por isso só posso pensar que, com muito trabalho 
e dedicação, o futuro pode ser muito risonho nesta modalidade. 

DJA: Como correu a viagem até à Letónia? 
VR: A viagem à Letónia foi muito cansativa, mas com as condições que nos deram tudo correu bem e foi uma grande expe-
riência. O que vou lembrar para sempre é o facto de, pela primeira 
vez, ter cantado o Hino Nacional dentro de campo, foi simplesmente 
de arrepiar. 

DJA: Jogaste nas duas partidas e foste titular na segunda. Como ava-
lias a tua prestação? 
VR: Eu penso que a minha prestação foi muito boa, pois como sou 
guarda-redes cumpri com a minha obrigação, que era não sofrer go-
los. É muito bom sair do primeiro estágio e das duas primeiras inter-
nacionalizações com as quinas ao peito com a baliza inviolável. É de 
ressalvar que o Pavilhão esteve cheio e que é sempre bom ver na ban-
cada emigrantes a apoiar-nos. 

DJA: Como jogador do Desportivo Jorge Antunes, em que é que 
achas que a tua formação no clube contribuiu para esta convocatória? 
VR: É óbvio que a formação neste clube foi fundamental para esta 
chamada, não só pelo trabalho diário efetuado mas também porque 
foi aqui que há 11 anos comecei a dar os primeiros passos nesta mo-
dalidade. Este clube ajudou-me a crescer dentro e fora de campo, 
porque também me fez evoluir como pessoa. Não me podia era es-
quecer do meu pai, pois foi ele que no início desta carreira, quando 
fui aos primeiros treinos deste clube e não sabia dar um chuto na bo-
la, me treinava horas e horas fora do campo e basicamente me ensi-
nou tudo. No fundo, foi ele o timoneiro disto tudo. 

   Vasco Ribeiro, guardião das redes dos Sub-20 do Desportivo Jorge Antunes, concluiu há dias a sua primeira internacionalização pela 
Seleção das Quinas em Sub-20. Em entrevista ao site do Desportivo Jorge Antunes, o jovem atleta vizelense fala do que sentiu quando 
recebeu a convocatória, da sua prestação na Letónia, e ainda do quanto a sua formação no clube e em casa foram importantes para a sua 
evolução enquanto pessoa. Pode ler a entrevista na íntegra em www.desportivojorgeantunes.com. 

ADEPE/DJA COM ESTREIA EM 

GRANDE NO CAMPEONATO DISTRITAL 

   A 1.ª jornada do Campeonato Distrital 
do Minho de Matraquilhos decorreu no 
sábado, dia 07 de março, no Café Santa-
na, em Oliveira São Mateus. A equipa 
da ADEPE/DJA estreou-se assim na 1.ª 
Divisão da modalidade, com quatro vi-
tórias em cinco partidas. 

   A 2.ª jornada decorre já no próximo 
dia 14 de março, pelas 14h30, no Café 
Retiro, em Delães. 

MATRAQUILHOS 



 

PARCEIROS 
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ADQUIRA JÁ O SEU CALENDÁRIO NA SEDE 

DO DESPORTIVO JORGE ANTUNES OU NO 

PAVILHÃO MUNICIPAL DE VIZELA (AO FIM 

DE SEMANA) 
 

1 DESPORTIVO = 1 CALENDÁRIO 

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  

DIA INTERNACIONAL DA 

MULHER 

   O Desportivo Jorge Antunes, como for-
ma de celebrar o Dia Internacional da Mu-
lher, entregou a todas as mães e esposas de 
jogadores, treinadores e diretores uma 
lembrança relacionada com este dia. As 
"nossas mulheres" levaram para casa um 
saquinho com bombons e um cartão onde 
se pode ler um poema dedicado a elas. 


