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DESPORTIVO 

JORGE ANTUNES 

GALA DE KICKBOXING GLADIADORES BORMANICUS NO DIA 17 

   O Kickboxing volta à cidade de Vizela no dia 17 de 
outubro e o Pavilhão Municipal de Vizela transforma-se 
em Arena para receber 12 combates entre atletas ibéri-
cos. 

   Com organização conjunta do Desportivo Jorge Antu-
nes e da RS Team, a Gala de Kickboxing Gladiadores 
Bormanicus tem como objetivo trazer à cidade uma noite 
de adrenalina e divertimento aliada a esta modalidade 
dos Desportos de Combate. 

   São seis os atletas da RS Team/Desportivo Jorge Antu-
nes que vão ser postos à prova nesta gala, sendo eles: Gil 
Ferreira, Pedro Filipe, Humberto Leite, Nuno Faria, 
Catarina Silva e André Silva. 

   O evento tem início às 21 horas. O valor de entrada é 
de 10 Kicks, sendo que o bilhete pode ser adquirido no 
próprio dia, na entrada do Pavilhão Municipal, ou anteci-
padamente, nos seguintes locais: sede do Desportivo 
Jorge Antunes, sede da RS Team e Ginásio Vizela 
Fitness. 

   Esta prova é realizada sob a alçada da Federação Portu-
guesa de Kickboxing e Muaythai e conta com o apoio da 
Câmara Municipal de Vizela, do Ginásio Vizela Fitness, 
do Intermarché de Urgeses, da UNITION - Professional 
Sports Equipment, da G Sports e da empresa de mer-
chandising desportivo, Bento Antunes. 

PARCERIA COM LANCASTER 

   O Desportivo Jorge Antunes e o Lancaster College de 
Vizela assinaram uma parceria mediante a qual os atletas, 
membros diretivos, sócios e respetivos agregados familiares 
podem usufruir de descontos na inscrição de Cursos de 
Línguas. 

   Os Cursos disponíveis são Inglês, Francês, Alemão, Man-
darim, Russo, Espanhol, Italiano, Norueguês, Holandês, 
Japonês e Português para Estrangeiros. 

   Para auferir desta parceria, os interessados devem identi-
ficar-se com o Cartão de Atleta/Diretor ou Cartão de Só-
cio do Desportivo Jorge Antunes. 

NUTRIKIDS COM VIZELA FITNESS 

   O Projeto "NutriKids" resulta de uma parceria entre o 
Ginásio Vizela Fitness e o seu Clube de Nutrição, em con-
junto com o Desportivo Jorge Antunes. Este será um pro-
grama de avaliação e monitorização do estado nutricional 
dos jovens atletas do DJA (até aos 17 anos), cujo objetivo 
principal é promover a saúde e o bem-estar físico dos mes-
mos. 

   Este projeto pretende ainda reconhecer se os atletas têm 
um bom estado nutricional e se beneficiam de algum apoio 
a esse nível, uma vez que a nutrição é cada vez mais um 
fator determinante para a saúde infantil e mental, bem co-
mo para o sucesso escolar e performance desportiva. 



TROFÉU DO II TORNEIO QUADRANGULAR DO DJA FICOU EM CASA 
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DIA 1 

Contacto FC 3-3 ADC São Mateus (3-2 após g.p.) 

Desportivo Jorge Antunes 2-0 SC Braga 

DIA 2 

Jogo 3º e 4º lugares: 

SC Braga 1-1 ADC São Mateus (3-1 após g.p.) 

FINAL: 

Desportivo Jorge Antunes 5-0 Contacto FC 

ANDRÉ MARTINS: “ESPERAMOS O APOIO DOS NOSSOS ADEPTOS” 

   A uma semana do arranque do Campeonato Nacional de Sub-20 é altura de 
fazer o balanço da pré-época 2015/2016. “Parece-me um balanço bastante posi-
tivo, pois conquistamos três torneios em quatro que participamos, sendo que no 
único em que não ganhamos ficamos em 2º lugar”, afirma o técnico André Mar-
tins. 

   Em 13 jogos, o Desportivo Jorge Antunes somou 12 vitórias e apenas uma 
derrota, num total de 60 golos marcados e 16 golos sofridos. “A equipa está em 
crescimento com um excelente balneário onde se nota muito o espírito de gru-
po. Apesar de tantas vitórias, o objetivo para o Campeonato Nacional continua a 
ser o mesmo: a manutenção, pura e simplesmente”, acrescenta o treinador. 

   “Esperamos um campeonato equilibrado, mas ao mesmo tempo difícil e toda a 
equipa está ansiosa por que comece. Queremos ter o apoio dos nossos adeptos e 
sócios nos jogos em casa, eles serão fundamentais”, declara André Martins. 

   O Campeonato Nacional de Sub-20 começa no dia 17 de outubro com a des-
locação ao terreno do CCDR Covão do Lobo, pelas 16 horas. 

FUTSAL 

Treinador André Martins: 

"A equipa, como lhe competia, ganhou o torneio, como 
fiz na antevisão deste. Na meia-final com o SC Braga não 
estivemos ao nível que deveríamos ter estado, muito por 
mérito do adversário, que não nos deixou jogar. Apenas 

fomos mais eficazes. 

Na final com o Contacto fizemos provavelmente o melhor 
jogo de toda a pré-época, coroado com um excelente 

resultado e uma grande exibição do coletivo. 

Houve bastante público a assistir ao evento, e espero que 
as pessoas percebam como vão ser importantes no apoio a 

esta equipa. Precisamos sempre deste tipo de apoio. 

De uma forma geral, o torneio correu muito bem, sem 
qualquer problema disciplinar, e com boas arbitragens, 

intensidade e muito fair-play. Juntámos quatro boas 
equipas que proporcionaram um bom espetáculo." 



DAVID MARTINS É LÍDER NO ATLANTIC ENDURO TRIPLE CROWN 
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   O atleta do Desportivo Jorge Antunes David Martins é agora líder do Atlan-
tic Enduro Triple Crown na categoria de Junior, após ter conquistado o 1º 
lugar na 2º etapa da prova, disputada nos dias 12 e 13 de setembro em Murça. 

   Este ano, e à semelhança da prova de Terras de Bouro, Murça teve 5 PECs, 
sendo que quatro delas foram repetidas do ano passado e uma foi completa-
mente nova. Deste modo, a principal novidade para esta edição de 2015 foi a 
nova Especial do Lago, uma especial curta mas muito divertida com vários 
drops numa zona que altera entre pinheiro e árvores folhosas, bem perto do 
trilho. As restantes quatro especiais, apesar se serem repetidas da edição de 
2014, tiveram várias novidades e zonas novas. O ponto de início marcou-se na 
zona do parque de merendas da Serra da Garraia e o final coincidiu com o final 
da PEC 5, já no centro de Murça. 

   A terceira e última prova realiza-se nos dias 14 e 15 de novembro na Madei-
ra. 

   O Monte da Padela, em Mujães 
(concelho de Viana do Castelo), 
recebeu no fim de semana de 26 e 
27 de setembro a quinta e última 
etapa da Taça de Portugal de BTT 
Downhill. 

   Depois das passagens por São Brás 
de Alportel, Pampilhosa da Serra, 
Tarouca e Ribeira de Pena, a prova 
da Descida da Padela ditou que o 
atleta do Desportivo Jorge Antunes 
João Pereira fosse o vencedor da 
edição 2015 da Taça de Portugal da modalidade na categoria de Cadetes. 

   No entanto, o Desportivo Jorge Antunes ainda subiu aos pódios nas categorias de Juniores e Master 50, aos quais se acres-
centa ainda o 2º lugar em Equipas. 

BTT ENDURO 

JOÃO PEREIRA É O VENCEDOR DA TAÇA DE PORTUGAL 

BTT DOWNHILL 

   A última e decisiva prova do 
Campeonato do Minho de BTT 
Downhill - Cision disputou-se no 
dia 11 de outubro em Sendim 
(Felgueiras). O Desportivo Jorge 
Antunes é agora campeão regional 
nas seguintes categorias: Junior, 
por Bruno Almeisa, Master 30, 
por Ricardo Soares, e em Master 

50, por Augusto Pedrosa. Junta-se ainda o 2º lugar em Equipas. 

   Os prémios finais dos Campeonatos do Minho e do Troféu Revelações de Ciclismo 
de Estrada - Raiz Carisma serão entregues na Gala de Encerramento da Época Despor-
tiva de 2015, agendada para o dia 21 de novembro na Casa das Artes, em Vila Nova de 
Famalicão. 

DJA É CAMPEÃO REGIONAL EM TRÊS CATEGORIAS 
BTT DOWNHILL 

Classificação Geral: 

CADETE 

1º lugar - João Pereira 

3º lugar - Rodrigo Rodrigues 

JUNIORES 

2º lugar - Bruno Almeida 

3º lugar - Raul Rodrigues 

MASTER 50 

2º lugar - Augusto Pedrosa 

Classificação Geral: 

CADETE 

2º lugar - João Pereira 

3º lugar - Firmino Silva 

JUNIORES 

1º lugar - Bruno Almeida 

MASTER 30 

1º lugar - Ricardo Soares 

2º lugar - Manuel Bessa 

MASTER 50 

1º lugar - Augusto Pedrosa 
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HUGO PEIXOTO VENCE COMBATE NO CASINO ESTORIL 

   O Casino Estoril recebeu no dia 28 de setembro mais uma uma Super Gala de 
MMA (Mixed Martial Arts), o ShowFight XXVIII, onde estiveram presentes as 
maiores estrelas nacionais da modalidade para a realização de sete combates. A 
RS Team/Desportivo Jorge Antunes participou no evento com três atletas, 
sendo eles: Rui Pereira, Tiago Marques e Hugo Peixoto, num encontro que 
contou com a participação especial dos lutadores do Sport Lisboa e Benfica. 

   Segundo Rafael Silva, responsável pela RS Team/DJA, "o estreante Rui Perei-
ra fez um bom combate, mostrando alguma superioridade técnica". No entanto, 
um menor poder físico acabou por atribuir a vitória ao açoreano ao serviço do 
Benfica. De seguida, Hugo Peixoto, "mais experiente e explosivo", afirma Ra-
fael Silva, "entrou decidido e com uma boa combinação de golpes, atirando o 
atleta da casa ao tapete, e com vários golpes de punhos, acabou por finalizar aos 
50, não permitindo que fossem os juízes a decidir", acrescenta o treinador. 

   Por fim, Tiago Marques, que teve a sua primeira luta, tinha pela frente o de-
tentor do cinturão. Apesar da vasta experiência do adversário, o atleta Tiago 
"mostrou confiança no trabalho desta equipa e entrou decidido a surpreender, porém uma lesão logo no início do combate 
impediu-o de mostrar o poder que tem e o porquê de lhe confiar uma tarefa que à partida seria difícil", conta Rafael Silva. 


