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DESPORTIVO 

JORGE ANTUNES 

TORNEIO DE MATRECOS NO FÓRUM V IZELA 

   O Desportivo Jorge Antunes está a preparar mais uma atividade inseri-
da nas comemorações do 35.º aniversário do clube. No fim de semana de 
20 e 21 de setembro decorrem na Praça do Município duas provas de 
matraquilhos. 

   No sábado, dia 20, ocorre uma das provas do Campeonato Distrital 
Misto, sob coordenação da Associação de Matraquilhos do Minho e da 
Federação Portuguesa de Matraquilhos. De salientar que, nesta prova, 
compete uma equipa pelo Desportivo Jorge Antunes. 

   No dia seguinte, a partir das 14h30 começa a 
Prova Aberta “35 Anos Desportivo Jorge Antu-
nes, no mesmo local. Os interessados devem 
enviar as suas inscrições para o email do clube 
até ao dia 19 de setembro. As equipas devem 
ser constituídas por 3 elementos e o valor da 
inscrição é de10 matraquilhos por equipa. Co-
mo em todas as provas, os vencedores terão 
direito a um prémio que, neste caso, será o 
valor das inscrições. A organização da prova 

aberta é levada a cabo pelo Desportivo Jorge Antunes com o apoio da Câmara Munici-
pal de Vizela, da Federação Portuguesa de Matraquilhos, da Associação de Matraquilhos 
do Minho e do espaço Diversões Fórum Vizela. 

PASSEIO DE CICLOTURISMO PELO CONCELHO DE VIZELA 

   E se lhe propuséssemos um passeio de bicicleta por todas as freguesias do 
concelho de Vizela? O Desportivo Jorge 
Antunes convida-o para mais uma ativi-
dade que celebra os 35 anos do clube! 
Dia 28 de setembro, domingo, venha ter 
connosco à Praça da República pelas 
8h30. Traga a família, o capacete e a bi-
cicleta e venha passear pelas ruas de to-
das as freguesias do concelho da Bica 
Quente. As inscrições são gratuitas! 

   De salientar que em todo o percurso, 
que tem cerca de 20 km, é obrigatório o uso do capacete e os menores de 12 
anos devem ser acompanhados pelos pais. 

   Esta atividade conta com o apoio da Câmara Municipal de Vizela, da Asso-
ciação de Ciclismo do Minho e do Continente Modelo de Vizela. 

 

PROGRAMA: 
 
08H30| CONCENTRAÇÃO NA 

PRAÇA DA REPÚBLICA 
09H00| INÍCIO DO PASSEIO 
11H00| REFORÇO ALIMENTAR 
12H30| CHEGADA À PRAÇA DA 

REPÚBLICA 



O DESPORTIVO “ZUMBOU” NAS FESTAS DE VIZELA 

PÁGINA 2 DESPORTIVO JORGE ANTUNES 

   A Mega Aula de Zumba "35 Anos Desportivo Jorge Antunes by VIZELAFI-
TNESS" decorreu no dia 12 de agosto entre as 19h30 e as 20h30, na Praça da 
República. 
   Apesar da chuva, a nossa atividade foi um sucesso. Cerca de meia centena de 
pessoas dançaram ao som de ritmos latinos com o Master Trainer Francisco Ma-
chado. 
   O Desportivo Jorge Antunes agradece ao seu parceiro, o Ginásio VIZELAFI-
TNESS, e ainda à Comissão das Festas de Vizela 2014. Um agradecimento espe-
cial às pessoas que não ficaram em casa e que animaram este final de tarde cin-
zento. 
   Para além da atividade física, o clube dispôs também da Banca "Faz-te Sócio". 
   A Mega Aula de Zumba inseriu-se nas comemorações do 35.º aniversário do 
Desportivo Jorge Antunes e ainda no cartaz oficial das Festas de Vizela 2014. 
   As fotografias do evento podem ser consultadas no Site e no Facebook oficial 
do Desportivo Jorge Antunes. 



   O A.R. Pousadense é o primeiro adversário do Desportivo Jorge Antunes no 
Campeonato Distrital de Futsal da A.F. Braga no escalão de Juvenis. A 1.º jornada 
está marcada para o dia 26 de setembro, pelas 21 horas, no Pavilhão Municipal de 
Vizela. 

   Este campeonato será dividido em duas séries, a primeira com oito equipas e a 
segunda com sete (onde se inclui o DJA), após desistência do Covense. Ficarão 
apurados, para disputar o título de campeão, os dois primeiros de cada série. De 
seguida, joga o primeiro do grupo "A" com o segundo do grupo "B" e vice-versa. 
Os vencedores destes jogos irão disputar o título em dois jogos (casa e fora), sendo 
que em caso de empate será efetuado um terceiro jogo em campo neutro para 
achar o campeão. Estas serão as equipas que irão disputar o nacional, as restantes 
irão participar num segundo campeonato distrital a uma só mão, todos contra to-
dos, para achar o campeão da segunda volta. 

   Os Juvenis do DJA, que iniciaram os trabalhos a 18 de agosto, perderam por 4-1 
com o A.M. Granja na apresentação da equipa da Maia aos seus sócios e venceram 
o Colégio das Caldinhas pelo resultado expressivo de 12-0. 

SUB-20 INICIAM ÉPOCA FRENTE AO COVÃO LOBO 

JUVENIS INICIAM CAMPEONATO NO FINAL DO MÊS 

DJA ORGANIZA TORNEIO QUADRANGULAR DE SUB-20 

A EQUIPA DE SUB-20 DO DJA 
TEM AINDA OUTROS JOGOS 

TREINO MARCADOS: 
 
13/09 | LANDIM 15H30 (CASA) 
18/09 | ESCOLAS DE ARREIGADA 

20 HORAS (CASA)  
20/09 | C.D. AVES 17 HORAS 

(FORA) 
23/09 | SÃO MATEUS 20 HORAS 

(CASA) 
30/09 | SÃO MATEUS 20H45

(FORA) 
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   Nos dias 27 e 28 de setembro o Pavilhão Municipal de Vizela prepara-se para re-
ceber um Torneio Quadrangular de Sub-20, uma atividade inserida nas comemora-
ções do 35.º aniversário do Desportivo Jorge Antunes. As equipas do A.D.C.R. 
Caxinas, Contacto F.C. e do M.A. Landim juntam-se ao conjunto de Sub-20 do 
Desportivo Jorge Antunes para a festa do Futsal. 

   No sábado, dia 27, o Caxinas e o Contacto Futsal dão o pontapé de saída deste 
torneio, numa partida marcada para as 16 horas. Às 17h30 seguem-se o Desportivo 
Jorge Antunes e a Mocidade Alegre de Landim. 

   No domingo, dia 28, disputam-se o 3.º e 4.º lugar, às 16 horas. Já a final do Tor-
neio Quadrangular de Sub-20 joga-se às 17h30. 

   A organização espera que haja uma forte adesão da comunidade vizelense a esta 
actividade, uma vez que podem ter a oportunidade de ver jogar três das equipas 
participantes no Campeonato Nacional de Sub-20. 

FUTSAL 

FUTSAL 

FUTSAL 

A EQUIPA DE JUVENIS DO DJA 
TEM AINDA OUTROS JOGOS TREINO 

MARCADOS: 
 
16/09 | AREAL 20H30 (CASA) 
18/09 | CONTACTO FUTSAL         

19 HORAS (FORA)  
20/09 | C.D. AVES 16 HORAS 

(FORA) 

   A nova equipa de Sub-20 do Desportivo Jorge Antunes arranca na competição 
logo no primeiro fim de semana de outubro, dia 4, frente ao C.C.D.R. Covão Lo-
bo, em Vagos, Aveiro. 

   A equipa orientada por Adriano Ribeiro iniciou os treinos no dia 1 de setembro 
com o espírito de chegar à fase final do Campeonato Nacional do escalão. “A con-
quista do título é o grande objetivo”, afirma o diretor do escalão, Alberto Abreu. 

   Para além do Desportivo Jorge Antunes, o calendário da competição referente à 
Zona Norte conta ainda com Amanhã da Criança, Tabuaço, Contacto Futsal, Covão 
Lobo, Académica de Coimbra, Nogueirense, Caxinas Poça da Barca. 

   No primeiro jogo de preparação, o Desportivo Jorge Antunes deslocou-se a Paços 
de Ferreira e venceu o Escolas de Arreigada por 7-0. 
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PASSATEMPOS 

Nível de dificuldade 

Quizz DJA 

1 - Qual o nome do professor que 
orientou a Mega Aula de Zumba? 

2 - Em que dia arranca o Campeonato 
Nacional de Sub-20? 

3 - Quantos atletas tem a Secção de 
Bilhar do DJA? 

4 - Em que época o Desportivo criou 
uma equipa de futsal feminina? 

5 - Qual foi o finalista vencido na Taça 
de Portugal de Futsal em 2000/01? 

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 Fa-
cebook do clube na última semana de cada mês. 

sudoku 

Seja nosso Parceiro! 
 

   Neste momento, três modalidades representam o clube em campeonatos distritais e nacionais. 

   O clube conta, neste momento, com cerca de 130 atletas apoiados por 250 sócios, sendo a maioria residentes no 
concelho de Vizela. No entanto, sabemos que temos muitos mais adeptos e é do nosso interesse aliá-lo ao clube através do 
Cartão de Sócio. 

   O objetivo final desta parceria é que os nossos associados 
possam usufruir de desconto no seu produto perante a 
apresentação do Cartão de Sócio do Desportivo Jorge 
Antunes. 

   Na campanha de sócios irá já constar a sua imagem, bem 
como em outros veículos de informação utilizados pelo 
clube, tais como: 

a newsletter mensal, que está disponível em papel 
(distribuída por todo o concelho) e em formato digital 
(no Facebook, no site oficial e por email); 

Facebook; 

Site oficial; 

 todos os flyers e cartazes e ainda nos jogos realizados no 
Pavilhão Municipal de Vizela. 


