
   É já na época 2014/2015 que o Desportivo Jorge Antunes arranca com a equipa de 
Sub-20, anteriormente Juniores. A nova prova para o Futsal jovem foi criada com base 
na necessidade de proporcionar um patamar superior e nacional de competitividade 
para os jovens deste escalão, aumentando a permanência para três épocas desportivas 
dos jogadores na última etapa da formação desportiva. Ao mesmo tempo, tentará res-
ponder ao intuito de potenciar e consolidar a evolução dos jogadores antes da transição 
para Seniores, permitindo a integração de jogadores Sub-20, com vista à possibilidade 
de ser criado o Campeonato da Europa da UEFA neste escalão. 

   Nesta primeira edição, as equipas apenas poderão contar com o contributo de cinco 
jogadores Sub-20 em cada jogo, sendo que nas seguintes épocas deixa de haver limita-
ção ao número de jogadores do escalão de Juniores e Sub-20 utilizados. 

   O formato da prova assentará na realização de duas fases: na primeira, os clubes serão organizados em duas séries de 
oito (ver caixa) e jogam duas vezes entre si, uma na condição de visitante e outra na de visitado; na segunda fase, os 
quatro melhores classificados de cada série disputam a fase de Apuramento de Campeão, jogando duas vezes entre si, 

enquanto as restantes equipas se manterão 
organizadas em duas séries na fase de Manu-
tenção/Descida, jogando igualmente duas 
vezes entre si. Na fase de Manutenção/
Descida, os clubes manterão metade dos pon-
tos conquistados na primeira fase de prova, 
com arredondamento para o número inteiro 
superior, sendo que os dois clubes piores clas-
sificados de cada série desta fase descem auto-
maticamente para as competições distritais. 
Sobem ao Campeonato Nacional de Juniores/

Sub-20 os quatro clubes apurados para a Final Four da Taça Nacional de Juniores na época 2014/15. 

   O arranque da prova está calendarizado para o dia 4 de outubro de 2014. 

DJA PARTICIPA NO CAMPEONATO NACIONAL DE SUB-20 
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DESPORTIVO 

JORGE ANTUNES 

   Vizela está nos últimos preparativos para a semana com mais música e animação do ano! 
   O Desportivo Jorge Antunes junta-se à Comissão de Festas para a realização de uma Mega 
Aula de Zumba. 
   A iniciativa "35 Anos Desportivo Jorge Antunes by VIZELAFITNESS" está marcada para 
o dia 12 de agosto (terça-feira) na Praça da República, pelas 19h30, e insere-se também nas 
comemorações do 35.º aniversário do clube. 
   Para além da atividade física, o clube vai dispor também da já habitual Banca "Faz-te Só-
cio". 
   As Festas da Cidade de Vizela 2014 decorrem de 8 a 14 de agosto.  

A primeira edição da prova conta com a participação dos 16 clubes 
que garantiram, na época 2013/2014, a presença na segunda fase da 
Taça Nacional de Juniores, a saber:  

- Zona Norte: Nogueirense, Desportivo Jorge Antunes, Ama-
nhã Criança, Académica, Caxinas, Abel Tabuaço, Contacto Futsal e 
Covão Lobo; 

- Zona Sul: Sporting, Miranda Corvo, Burinhosa, Benfica, Eléctrico, 
Sonâmbulos, Escola Básica D. João I e Núcleo Sportinguista Leiria. 



 

ESTIVEMOS NO FESTIVAL V IZELA! 

DESCIDA DO MONTE DA PADELA DITA CAMPEÕES NACIONAIS 

PÁGINA 2 DESPORTIVO JORGE ANTUNES 

   Foram três dias de cultura, música, artes e muita ani-

mação em que a população de Vizela e arredores saiu à 

rua. 

   O Desportivo Jorge Antunes também não ficou em 

casa e foi mostrar-se às gentes da terra. Através da Banca 

"Faz-te Sócio" o clube deu-se a conhecer e ainda diver-

tiu miúdos e graúdos com a atividade "remate certeiro". 

   O Festival Vizela decorreu nos dias 25, 26 e 27 de 

julho no Parque das Termas. 

   A freguesia de Mujães, con-
celho de Viana do Castelo, 
recebeu no fim de semana de 
19 e 20 de julho a prova do 
Monte da Padela, a contar 
para o Campeonato Nacional 

de BTT Downhill. 

   As classificações dos atle-
tas do Desportivo Jorge 
Antunes/Bike Zone foram 
as seguintes: 

BTT DOWNHILL 

CADETE 

3.º lugar - Carlos Martins 

4.º lugar - João Pereira  

7.º lugar - Rodrigo Rodrigues  

 

ELITE 

5.º lugar - José Borges  

8.º lugar - José Vasconcelos  

10.º lugar - João Ribeiro  

15.º lugar - Tiago Mano  

36.º lugar - Carlos Silva  

JUNIORES 

4.º lugar - Raul Rodrigues  

8.º lugar - Francisco Salgado  

 

MASTER 30 

3.º lugar - Ricardo Soares  

4.º lugar - Afonso Ferreira 



MOSTRA DA SAÚDE E DO DESPORTO PROMOVEU SAÚDE E BEM-ESTAR 

EM V IZELA 
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   O Jardim Manuel Faria recebeu, no dia 19 de julho, a Mostra da 
Saúde e do Desporto, atividade promovida pela Câmara Municipal 
de Vizela. Apesar das condições climatéricas não terem sido as me-
lhores, foram muitas as clínicas médicas e associações desportivas 
do concelho a estarem presentes. 

   Na parte da tarde, em que já se fazia sentir o Sol, vários cidadãos 
vizelenses visitaram-nos para obter informações sobre saúde e des-
porto, realizar rastreios de saúde gratuitos, participar em 
workshops e em atividades desportivas gratuitas promovidas pelas 
entidades presentes. O Desportivo Jorge Antunes não poderia dei-
xar de marcar presença e, desta forma, divertiu miúdos e graúdos 
com a baliza do "remate certeiro". 

   Para além disso, a associação dispôs ainda de um espaço onde 
mostrámos o trabalho que temos vindo a desenvolver nas três mo-
dalidades que atualmente disputamos. Houve também lugar para a 
Banca "Faz-te Sócio", onde dispusemos de vários cartazes e flyers 
com as atividades do clube. 

   De destacar os momentos altos da tarde, que atraíram muitos 
curiosos: primeiro, a demonstração de “Dance Kids, Dance”  e, em 
segundo, a aula de Zumba, ambas proporcionadas pelo Ginásio 
VIZELAFITNESS. As restantes entidades participantes realizaram 
vários rastreios de saúde e avaliações de fisioterapia e osteopatia. No 
coreto foi ainda servido, durante todo o dia, um PicNic saudável. 

   O Desportivo Jorge Antunes agradece à Câmara Municipal de 
Vizela pelo convite e ainda aos muitos que estiveram presentes nes-
ta atividade. 
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PASSATEMPOS 

Nível de dificuldade 

CAMPANHA DE ANGARIAÇÃO DE SÓCIOS 
 

   A Associação - Desportivo Jorge Antunes arrancou com uma campanha de angariação de sócios . 
Neste momento, o clube encontra-se numa fase de captação de parceiros.  

   Através destas negociações pretendemos que mais pessoas façam parte da associação e que, deste modo, possam usufruir de 
vantagens juntos dos futuros parceiros. 

   Caso esteja interessado em se tornar nosso parceiro não hesite em contactar -nos. No que diz respeito aos novos sócios, espera-
mos por vós, sendo que adiantamos já que a associação está a preparar um Kit Sócio, cujos pormenores serão revelados dentro 

de poucos dias. 

Quizz DJA 

1 - O DJA é detentor de quantas Taças de 
Portugal de Futsal? 

2 - Onde decorreu o Campeonato Nacional 
de BTT Downhill nesta época? 

3 - Quantas equipas participam na 1.ª Fase 
do Campeonato Nacional de Sub-20 na épo-
ca 2014/2015? 

4 - Onde decorreu a Mostra da Saúde e do 
Desporto? 

5 - Que atleta conquistou a Taça de Portugal 
de BTT Downhill em Master 50 esta época? 

Envia-nos as respostas do quizz para o nosso email e faz “like” na 
página oficial do Facebook. 

O primeiro a acertar nas cinco questões recebe um cachecol. 
 

As soluções dos passatempos serão divulgadas através do Facebook 
oficial do clube na última semana de cada mês. 

sudoku 

Treinos de captação 

   Decorreram nos dias 21, 22, 24, 28, 29 e 31 de 
julho os treinos de captação para os escalões de Inicia-
dos e Juvenis. No entanto, os plantéis ainda não se 
encontram fechados. 

   Em meados do mês de setembro iniciam-se os trei-
nos e respetivas captações para os escalões de Infantis 
e Benjamins, sendo que as datas serão confirmadas 
mais adiante. 

   Já os Juvenis iniciam os seus trabalhos a 18 de agos-
to, uma vez que o Campeonato Distrital da A.F. Braga 
começa a 20 de setembro. 

Jogos de pré-época 

   O DJA está a preparar um Torneio Quadrangular para o 
escalão de Sub-20 e de Juvenis para setembro, mas com 
data a agendar. 

   Os Sub-20, neste momento, ainda só têm agendados 
jogos treino. No dia 9 de setembro, pelas 20 horas, deslo-
cam-se a Paços de Ferreira para defrontar o Escola de Ar-
reigada. No dia 18 do mesmo mês, o DJA é o anfitrião da 
mesma partida, à mesma hora. 

   Os Juvenis participam na apresentação do A.M. Granja, 
na Maia, no dia 6 de setembro. Nos dias 13 e 14 de setem-
bro o mesmo escalão participa num torneio na Covilhã. 


