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DESPORTIVO 

JORGE ANTUNES 

DJA ORGANIZA II TORNEIO QUADRANGULAR DE SUB-20 

   Nos dias 26 e 27 de setembro o Pavilhão Municipal de Vizela recebe o II 
Torneio Quadrangular de Sub-20. Ao Desportivo Jorge Antunes juntam-se as 
equipas do ADC São Mateus, Contacto FC e SC Braga para dois dias de Festa 
do Futsal. 

   No sábado, dia 26, o São Mateus e o Contacto Futsal dão o pontapé de saída 
deste torneio, numa partida marcada para as 16h30. Às 18 horas seguem-se o 
Desportivo Jorge Antunes e o Braga. No domingo, dia 27, disputam-se o 3.º 
e 4.º lugar, às 15 horas. Já a final do Torneio Quadrangular de Sub-20 joga-se 
às 16h30. 

   O Desportivo Jorge Antunes aproveitará a ocasião para fazer a Apresenta-
ção Oficial da sua equipa de Sub-20 aos seus sócios e adeptos. O primeiro dia 
do torneio coincide também com o primeiro jogo em casa da equipa de Juve-
nis do Desportivo Jorge Antunes, partida a contar para o Campeonato Distri-
tal da A.F. Braga. O Contacto FC é o adversário. 

   A organização, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Vizela, es-
pera que haja uma forte adesão da comunidade vizelense a esta atividade. 

CALENDÁRIOS DE SUB-20 E JUVENIS JÁ ESTÃO DEFINIDOS 

   Os Sub-20 voltam esta época a competir no Campeona-
to Nacional de Futsal. Ao clube de Vizela juntam-se o 
CCDR Covão Lobo, Académica de Coimbra, FCU Pinhei-
rense, ADCR Caxinas, AJAB Tabuaço, Boavista FC e 
Contacto Futsal. A primeira fase da prova (Zona Norte) 
tem início a 17 de outubro e término a 30 de janeiro de 
2016. 

   O formato da prova mantém-se o mesmo da época pas-
sada e assenta na realização de duas fases: na primeira, os 
clubes serão organizados em duas séries de oito e jogam 
duas vezes entre si, uma na condição de visitante e outra 
na de visitado; na segunda fase, os quatro melhores classi-
ficados de cada série disputam a fase de Apuramento do 
Campeão, jogando duas vezes entre si, enquanto as restan-

tes equipas se manterão organizadas em duas séries na fase de Manutenção/Descida, jogando igualmente duas vezes entre si. 
Na fase de Manutenção/ Descida, os clubes manterão metade dos pontos conquistados na primeira fase de prova, com arre-
dondamento para o número inteiro superior, sendo que os dois clubes piores classificados de cada série desta fase descem 
automaticamente para as competições distritais. 

   Já os Juvenis começam os jogos oficiais mais cedo. A 19 de setembro dá-se o pontapé de saída da Série B do Campeonato 
Distrital da AF Braga. Este conjunto conta com o Desportivo Jorge Antunes, Santo Tirso, Contacto Futsal, ACR Lordelo, 
Mocidade Alegre de Landim, CRP Delães, Futebol Clube de Landim, SC Cabeçudense, Colégio das Caldinhas e ADC São 
Mateus. Ambos os calendários podem ser consultados em www.desportivojorgeantunes.com. 



TRIUNFO DOS SUB-20 NO IX TORNEIO DE FUTSAL DE GAIA 
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   A equipa de Sub-20 do Desportivo Jorge Antunes marcou presença no IX Torneio de Futsal 
da Juventude Desportiva de Gaia nos dias 05 e 06 de setembro, no Pavilhão Municipal Atlân-
tico da Madalena, em Vila Nova de Gaia. 

   No sábado, a equipa de Vizela venceu os conjuntos do GDC Cohaemato por 1-0, com golo 
de Dani, e da equipa anfitriã por 2-1, com golos de Paulo Lemos e Levezinho, apurando-se 
assim para a final frente ao ADCR Caxinas. No domingo, mais uma vitória, desta vez por 3-2, 
com dois golos de Abreu e um de Paulo Lemos. 

   O torneio, que foi organizado pela Juventude Desportiva de Gaia, contou ainda com a pre-
sença das seguintes equipas: ADCR Caxinas, ACR Vale de Cambra, ND Bairro do Bom Pas-
tor, GDC Cohaemato, FCU Pinheirense, SC Beira-Mar, AJ Fiães, AC Pedras Rubras, AM 
Granja e Monte Aventino. 

DJA REPETE PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO DE CARIA 
   Os Juvenis do Desportivo Jorge Antunes vão participar no III Torneio Internacional Futsal Juvenil Sub-17, nos dias 11 e 
12 de setembro, em Caria, concelho de Belmonte. O torneio, organizado pelo União Desportiva Cariense, conta também 
com a participação das seguintes equipas: Rivas FS, de Madrid (Espanha), GD Mata/AAUBI, da Covilhã, Playas Castellón 
FS, de Castellón de la Plana (Espanha), e Vigo FS, da também cidade espanhola de Vigo. 

   O torneio rege-se pelas disposições da FPF, excetuando a duração dos que serão de 25 minutos corridos. No último mi-
nuto de jogo de cada parte o tempo será cronometrado. De recordar que na edição de 2014 o Desportivo Jorge Antunes se 
sagrou vencedor do troféu, derrotando o SC Beira-Mar na final. 

FUTSAL 

Empate na apresentação do Módicus 

   Os Juvenis do Desportivo Jorge Antunes fizeram no 
passado dia 06 de setembro o seu primeiro jogo de pré-
época 2015/2016. A partida marcou a apresentação 
oficial do AD Módicus de Sandim aos seus associados (na 
foto). 

   Um empate a três bolas foi o resultado final. 

PRÉ-ÉPOCA EM RITMO BI-DIÁRIO 

   A equipa de Sub-20 do Desportivo Jorge Antunes, que vai militar no Campeonato Nacional de Futsal à semelhança da 
época passada, iniciou os treinos a 31 de agosto. Até 04 de setembro, e depois nos dias 08 e 10, o plano de treinos funcio-
nou em sistema bi-diário, no Pavilhão Municipal de Vizela. 

   O conjunto vizelense vai participar no Torneio Quadrangular Inter-Distrital de Juniores do Centro Social de São João. O 
evento está marcado para o dia 12 de setembro, no pavilhão da equipa anfitriã em São Martinho do Bispo, Coimbra. Ao 

C.S São João e ao Desportivo Jorge Antunes juntam-se os con-
juntos do Boavista FC (A.F. Porto) e do Vitória Clube de San-
tarém (A.F. Santarém). 
O torneio decorre no 
formato de "todos 
contra todos" em 
jogos de duas partes, 
com 20 minutos ca-
da, estando assim 
garantida uma tarde 
de muito Futsal para 
todos os amantes da 
modalidade.  

Calendário de Pré-Época: 

12 de setembro | Torneio CS São João | Coimbra (ver no texto) 

19 de setembro | Jogo Treino Juventude Desportiva de 
Gondomar | Pavilhão Municipal de Vizela 

20 de setembro | Jogo Treino Juventude Desportiva de Gaia | 
Pavilhão Municipal de Vizela 

26 e 27 de setembro | Torneio Quadrangular do DJA | 
Pavilhão Municipal de Vizela 

09, 10 e 11 de outubro | Torneio Sonâmbulos | Luz de Tavira, 
Algarve 



DAVID MARTINS REFORÇA LIDERANÇA DA TAÇA DE PORTUGAL 
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   A terceira etapa da Taça de Portugal de BTT Enduro disputou-se em São 
Brás de Alportel, no Algarve, nos dias 05 e 06 de setembro. O triunfo na ca-
tegoria de Juniores sorriu ao líder da prova, David Martins (Desportivo Jorge 
Antunes), que assim cimentou a liderança. A organização da prova foi da res-
ponsabilidade da Câmara Municipal de São Brás de Alportel e da MCF DH 
Racing Team. 

   A próxima etapa da Taça de Portugal ainda não tem data definida, mas será 
no concelho de Manteigas, na Serra da Estrela. 

   Os atletas de BTT Downhill do Desportivo Jorge Antunes competiram em 
Andorra no Campeonato do Mundo de Masters. Ricardo Soares e Manuel Bessa, 
em Master 30, e Augusto Pedrosa, em Master 50, correram no UCI MTB Mas-
ters World Championships entre os dias 23 e 27 de agosto, em Vallnord, La 
Massana. 

   Segundo Augusto Pedrosa, “a organização da prova foi muito bem conseguida”. 
No entanto, a pista apresentou-se “muito dura para Masters”, uma vez que era 
“muito comprida e com muitas inclinações invertidas”, explica o atleta e respon-
sável pela equipa. Em Master 50 (Men 50-54), Augusto Pedrosa ficou no 27º 
lugar da classificação geral, enquanto que Manuel Bessa, em Master 30 (Men 30-
34), alcançou o 47º lugar da prova. 

   Menos sorte teve o atleta Ricardo Soares que, apesar de ter sido o melhor por-
tuguês e oitavo melhor do mundo na qualificação, sofreu uma queda aparatosa 
no primeiro treino da manhã 
do dia da prova, não chegan-
do a fazer a manga final. O 

atleta do Desportivo Jorge Antunes fez uma fratura exposta no pé direi-
to. A participação no Campeonato do Mundo teve portanto um sabor 
agridoce para os atletas do Desportivo Jorge Antunes. Apesar de o ba-
lanço ser negativo, devido à grave lesão de um dos atletas, fica a experi-
ência positiva de terem competido com alguns dos melhores atletas de 
BTT Downhill do mundo. 

BTT ENDURO 

ATLETAS COMPETIRAM NO CAMPEONATO DO MUNDO DE DHI 

BTT DOWNHILL 

Próximas Provas: 

19/20 SET - 6.º BTT DHI Penha, Guimarães 
(Campeonato Regional do Minho) 

26/27 SET - #5 Padela, Mujães (Taça de 
Portugal) 

   O ShowFight XXVIII será mais uma Super Gala de MMA (Mixed Martial Arts) onde 
estarão presentes as maiores estrelas nacionais da modalidade. Marcada para o dia 28 
de setembro, no Casino Estoril, a gala contará com sete combates de MMA. 

   A RS Team/Desportivo Jorge Antunes participa no evento com três atletas, sendo 
eles: Rui Pereira, Tiago Marques e Hugo Peixoto. O encontro conta também com a 
participação especial dos lutadores do Sport Lisboa e Benfica 

   Os principais objetivos desta atividade serão a dinamização e demostração dos vários 
desportos de artes marciais, com a sua exibição ao público, no âmbito do entreteni-
mento, assim como a divulgação de todas as empresas do ramo, situadas na região, ou 
que estejam envolvidas direta ou indiretamente com as áreas do desporto ou bem-estar 
físico, como é o caso de academias de Jiu-jitsu, ginásios, empresas de promoção da 
atividade física e estilo de vida saudável. 

RS TEAM/DJA NO SHOWFIGHT MMA DO CASINO ESTORIL 
MMA 



 

PARCEIROS 

FICHA TÉCNICA 

Edição e Propriedade: Associação - Desportivo Jorge Antunes | Ano 2 | Número 15 |Periodicidade Mensal (setembro de 2015) | Direção e Composição: Cátia da Costa 
Colaboração: Órgãos Sociais e Responsáveis pela Associação - Desportivo Jorge Antunes | Impressão: Associação - Desportivo Jorge Antunes | Tiragem: 200 exemplares 

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  

TREINOS DE CAPTAÇÃO PARA 

BENJAMINS E INFANTIS 

APRESENTAÇÃO DAS EQUIPAS TÉCNICAS MARCADA PARA 

O DIA 15 DE SETEMBRO 

   O Desportivo Jorge Antunes 
convida todos os seus sócios, 
adeptos e demais simpatizantes, 
bem como os órgãos de comu-
nicação social interessados, a 
marcarem presença na nossa 
sede social, no dia 15 de setem-
bro, pelas 18 horas. 

   Desta forma, a direção do 
clube pretende, perante todos, 
fazer a Apresentação Oficial da 
Época 2015/2016 da modalida-
de de Futsal sob a presença das 
equipas técnicas de todos os 
escalões, a saber: Sub-20, Juve-
nis, Iniciados, Infantis, Benja-
mins e Traquinas. 


