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DESPORTIVO 

JORGE ANTUNES 

FESTA DE SÃO MARTINHO 

       As comemorações do 35.º aniversário do clube continuam e, desta vez, o clube festeja o Dia de 
São Martinho. Música, convívio e muita animação 

são o mote para este convívio, marcado para o 
dia 11 de novembro, pelas 20h30, na sede do 
clube (Travessa de Frades, n.º 155). 

   Com o tradicional magusto e a prova do vi-
nho novo espera-se que a Família do Desporti-
vo Jorge Antunes nos acompanhe nesta festa. 
Atletas, equipas técnicas, direção e respetivas 
famílias estão convidadas para a Festa de São 
Martinho “35 Anos Desportivo Jorge Antu-
nes”. 

   No entanto, esperamos que outros interes-
sados na comunidade geral apareçam e feste-
jem connosco. A entrada é livre e gratuita. 

   A organização da Festa de São Martinho é da 
responsabilidade do Desportivo Jorge Antu-
nes, em colaboração com a Câmara Municipal 
de Vizela. 

 

Votos de louvor 

Em reunião de 23 de outubro de 
2014, a Câmara Municipal de Vize-
la aprovou, por unanimidade, votos 
de louvor à equipa de BTT 
Downhill AD Jorge Antunes/Bike 
Zone pela conquista da Taça de 
Portugal de Enduro, e em particu-
lar, aos atletas Carlos Martins pela 
conquista do Campeonato Nacional 
em Cadetes, Ricardo Soares e Au-
gusto Pedrosa, pela conquista do 
Campeonato do Minho nas catego-
rias de Master 30 e Master 50, res-
petivamente. 

Pavilhão Municipal 

A Associação - Desportivo Jorge 
Antunes e a Câmara Municipal de 
Vizela celebraram um Protocolo de 
Colaboração, em reunião de 9 de 
outubro. 

Com este protocolo pretende-se 
que se estabeleçam as condições de 
utilização do Pavilhão Municipal de 
Vizela por parte dos atletas do Des-
portivo Jorge Antunes, nomeada-
mente no modalidade de Futsal. 

O acordo vigora até 30 de junho de 
2015. 

Gala ACM 

A cidade de Braga vai acolher a Gala 
de Encerramento da Época Despor-
tiva de 2014 da Associação de Ci-
clismo do Minho. 

A iniciativa está agendada para o dia 
15 de novembro, a partir das 16 
horas, no Auditório do Parque de 
Exposições de Braga. 

A equipa de BTT Downhill da AD 
Jorge Antunes/Bike Zone vai mar-
car presença. 



AMANTES DAS CARTAS COMPETIRAM EM TORNEIO 
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SUECA 

   O Torneio de Sueca "35 
Anos Desportivo Jorge 
Antunes" decorreu no 
passado dia 25 de outubro, 
na sede da associação. A 
dupla Joaquim Salvador e 
Soutinhos foram os vence-
dores. 

   Foram dez as equipas 
inscritas na atividade, que 
se inclui no programa co-

memorativo dos 35 anos do 
clube. Os 20 jogadores sentaram-se à mesa e começaram a jogar pelas 15 horas do referido sábado. 

   Para as meias-finais apuraram-se as seguintes duplas: Joaquim 
Salvador e Soutinhos, Domingos Fernandes e Raúl, Germano Neto 
e José Ribeiro, e Joaquim Matos e António Lopes. 

   Para os lugares no pódio competiram os seguintes: 3.º e 4.º luga-
res - Domingos Fernandes e Raúl vs Germano Neto e José Ribeiro; 
1.º e 2.º lugares - Joaquim Salvador e Soutinhos vs Joaquim Matos 
e António Lopes. 

CLASSIFICAÇÃO 
 

1.º Joaquim Salvador e Soutinhos 

2.º Joaquim Matos e António Lopes 

3.º Germano Neto e José Ribeiro 

4.º Domingos Fernandes e Raúl 

ARRAIAL JUNTOU A FAMÍLIA DJA 

   As comemorações do aniversário do clube não param. O Arraial "35 Anos Desportivo Jorge Antunes" 

juntou miúdos e graúdos na sede do clube, no dia 26 de outubro. O domingo foi um dia de festa em casa. Abriram

-se as portas da sede a cerca de 150 pessoas, entre atletas, equipas técnicas, direção e respetivas famílias para um 

grande Arraial, uma festa onde a animação reinou. 



TONI MARTINS NOS SUB-20; F ILIPE SOUSA NOS JUVENIS 

PÁGINA 3 EDIÇÃO MENSAL  N .º 5 

FUTSAL 

   Toni Martins transitou dos Juvenis para o escalão de Sub-20. 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, após saída de Adriano Ri-
beiro (ver caixa). O antigo atleta do clube deixa os Juvenis no primeiro lugar isola-
do 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 so-
fridos. 

   Como substituto nos Juvenis entra Filipe Sousa. O professor de Educação Física 
está há três anos no clube como preparador físico de Juvenis e Juniores (atualmente 
Sub-20), sendo que durante este tempo adquiriu a experiência e modelos de jogo 
necessários para embarcar nesta nova etapa da sua carreira. 

   Adriano Ribeiro deixa a equipa de Sub-20 do Desportivo Jorge Antunes no se-
gundo lugar do Campeonato Nacional, a cinco pontos do Caxinas. Adriano Ribeiro tem agora em mãos o Rio Ave na Liga 
Sport Zone, na décima segunda posição com três pontos conquistados em sete jogos.  

ADRIANO RIBEIRO DE SAÍDA 
 

Adriano Ribeiro, em acordo com a 
direção do clube, deixou à disposição o 
lugar que ocupava enquanto treinador 

no Departamento de Formação. 
 

A direção do Desportivo Jorge Antunes 
aceitou a sua saída e aproveita para 

elogiar e agradecer o seu trabalho ao 
longo deste anos. 

   O treinador substitui Raúl Moreira no 
banco do Rio Ave.  

R ICARDO SOARES E AUGUSTO PEDROSA CONQUISTAM MINHO 

DOWNHILL 

   A sexta e última prova do Campeonato do Minho de BTT 
DHI - Cision chamou a Sendim milhares de espetadores que 
também assistiram à conquista do campeonato por Fernando 
Silva (Elites), Ana Leite (Femininos), Emanuel Sousa 
(Juniores), Ricardo Soares (Masters 30), José Carneiro 
(Masters 40), Augusto Pedrosa (Masters 50), Diogo Pin-
to (Cadetes), e RG - Centro Óptico de Fafe (Equipas). 

   No que diz respeito apenas à prova de Sendim, os pódios 
foram diferentes em algumas categorias. Para a AD Jorge 
Antunes/Bike Zone destacam-se os segundos lugares de José 
Vasconcelos (Elites), Raúl Rodrigues (Juniores) e na catego-
ria de Equipas. 

BENJAMINS, INFANTIS E INICIADOS ARRANCAM NOS CAMPEONATOS 

FUTSAL 

   Os escalões de  Infantis e Iniciados começaram já as suas prestações no Campeonato Distrital de Futsal da Associação 
de Futebol de Braga. Os Infantis estrearam-se em casa com goleada frente ao Silvares, por 10-3. Assim sendo, Infantis 
arrancam para a segunda jornada na segunda posição da tabela, liderada pelo Contacto 
Futsal. O próximo desafio é já no sábado, dia 8 de outubro, pelas 10 
horas, em Rio Caldo. 

   Já o escalão de Iniciados também entrou com o pé 
direito no campeonato após vencer o Celorico, por 5
-3, igualmente em casa. A próxima partida é tam-
bém no próximo sábado, às 18 horas, frente ao GD 
Monsul (em Monsul, Póvoa de Lanhoso). De salientar que 
o escalão de Iniciados não jogou a primeira jornada por desis-
tência do campeonato por parte da equipa adversária. 

   Benjamins iniciam o campeonato fora de portas frente ao GCR Nun’Alvares. O confronto entre os mais pequenos 
está agendado para sábado, pelas 14h30, no Pavilhão Nun’Alvares, em Fafe. 
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CAMPEONATO D ISTRITAL M ISTO DE MATRAQUILHOS PERTO DO FIM 

MATRAQUILHOS 

   A 3.ª jornada do Campeonato Distrital Misto de Matraquilhos decorreu no passado sábado, dia 1 de novembro, no 
Café Floresta, situado na freguesia de Vermoim, Vila Nova de Famalicão. A equipa do Desportivo Jorge Antunes apre-
sentou-se na competição com bom espírito e vonta-
de de vencer. 

   Apesar dos resultados não terem sido os mais 
favoráveis, o Desportivo Jorge Antunes está a 
construir um excelente grupo e a tentar incre-
mentar a prática deste desporto federado na cida-
de de Vizela. 

   A próxima jornada do Campeonato Distrital 
Misto está agendada para o dia 15 de novembro 
na Escola Didáxis, em Riba D’Ave. 

   De recordar que a 1.ª jornada da competição foi 
organizada pelo Desportivo Jorge Antunes, na Praça 
do Município (Fórum Vizela), em conjunto com a Associação de Matraquilhos do Minho e com a Federação Portuguesa 
de Matraquilhos e Futebol de Mesa. 

PASSATEMPOS 

Nível de dificuldade 

Quizz DJA 

1 - Onde e quando decorre a Gala da 
Associação de Ciclismo do Minho? 

2 - Quem venceu o Torneio de Sueca 
“35 Anos Desportivo Jorge Antunes”? 

3 - Onde decorreu a 3.ª Jornada do 
Campeonato Distrital Misto de Matra-
quilhos? 

4 - Em que lugar seguem os Juvenis? 

5 - Que atletas da AD Jorge Antunes/
Bike Zone se sagraram campeões do 
Minho? 

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 site e 
Facebook do clube na última semana de cada mês. 

sudoku 


