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DESPORTIVO 

JORGE ANTUNES 

TORNEIO DE SUECA DOS 35 ANOS ESTÁ DE VOLTA 

   As comemorações do 35.º aniversário do Desportivo Jorge Antunes para o 
ano de 2015 retomam já este mês. Depois do sucesso da primeira edição, o 
clube organiza agora o 2.º Torneio de Sueca “35 Anos Desportivo 
Jorge Antunes”. 

   No dia 24 de janeiro, pelas 14 horas, os amantes dos jogos de cartas jun-
tam-se na nossa sede, sita na Travessa de Frades, para a conquista de um 
troféu. Os interessados devem inscrever-se através do 967 569 684 ou em 
geral@desportivojorgeantunes.com até às 12 horas do dia do torneio. O 
valor da inscrição é de 10 cartas por equipa. 

   Os prémios serão distribuídos pelas equipas que conquistarem os quatro 
primeiros lugares, sendo que o 1.º classificado recebe 40% do valor total das 
inscrições, o 2.º recebe 20%, o 3.º amealha 15% e, por último, o 4.º fica 
com 10%. 

   Recorde-se que na primeira edição deste torneio, a 25 de outubro, a dupla 
Joaquim Salvador e Soutinhos sagrou-se vencedora de entre as dez equipas 
participantes. 

   O 2.º Torneio de Sueca “35 Anos Desportivo Jorge Antunes” conta com o 
apoio da Câmara Municipal de Vizela. 

COMEMORAÇÕES DOS 35 ANOS JÁ ENVOLVERAM CERCA DE 2 MIL PESSOAS 

   Meio ano após o início das atividades comemorativas do 35.º aniversário do Desportivo Jorge Antunes, é hora de fazer 
o primeiro balanço. Uma coisa é certa: é muito positivo. Foram, até gora, 13 atividades que levaram a associação até mais 
perto de cada um: Lançamento do Novo Site, IV Grande Festa de São João, 4.ª Prova do Campeonato do Minho BTT 
Downhill, Mega Aula de Zumba, Torneio de Matraquilhos (dividido em dois dias e em duas provas distintas), Passeio de 
Cicloturismo, Torneio Quadrangular de Sub-20, Vindima, Torneio de Sueca, Arraial, Festa de São Martinho e Festa de 
Natal. 

   As comemorações dos 35 anos já passaram por três das modalidades do clube. Aliás, a 
secção de Matraquilhos foi criada através do sucesso de uma dessas atividades. Cerca de 
duas mil pessoas, entre participantes e organizadores divididos pelos dois géneros e de dife-
rentes faixas etárias, estiveram envolvidas nas comemorações. Contamos que, em 2015, o 
número duplique com os eventos que já estamos a preparar. 



DJA FESTEJOU QUADRA NATALÍCIA EM FAMÍLIA 

PÁGINA 2 DESPORTIVO JORGE ANTUNES 

   O Desportivo Jorge Antunes realizou, no passado dia 19 de dezembro, a Festa de Natal "35 Anos Desportivo Jorge An-
tunes", na qual reuniu todos os atletas, equipas técnicas e dirigentes do clube. Pelas 19 horas, as portas da sede abriram-se 
para o jantar tradicional que pretendeu, mais uma vez, reunir toda a Família DJA e festejar a quadra natalícia. 

   Como já é habitual, durante a festa foram atribuídos os Prémios de Melhores Atletas referente à época 2013/2014 (ver 
caixa). À entrega dos troféus sucederam-se os discursos do Presidente da Direção do Desportivo Jorge Antunes, José An-
tunes, do Presidente da Associação de Futebol de Braga, Manuel Machado, e do Presidente da Câmara Municipal de Vize-
la, Dinis Costa. 

   A partir das 22 horas juntaram-se à festa alguns pais dos atletas da associação, que ainda chegaram a tempo para assistir à 
troca de prendas entre todos os membros do clube. 

   Todas as fotografias do evento podem ser consultadas no site da associação ou na página oficial do Facebook. 

 
VENCEDORES DOS TROFÉUS 

 
 

Traquinas   João Pedro Coelho 

Benjamins   João Cunha 

Infantis    Rafinha 

Iniciados   Bruno 

Juvenis    Rui Silva 

Juniores   Jaga 

Downhill   David Martins 

Troféu Reconhecimento Padre Constantino 

Troféu Prestígio  Álvaro Lopes 



TAÇA AF BRAGA: JOGO DA 1.ª MÃO DE JUVENIS VAI REALIZAR-SE 
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FUTSAL 

   A equipa de Filipe Sousa empatou a três bolas (golos de Lucas, Rui Silva e João) frente ao Santo Adrião T3TRIS AEAS na 
2.ª mão da 1.ª eliminatória da Taça A.F. Braga. Após falta de comparência da equipa do concelho de Braga na 1.ª mão, de-
vido a problemas internos, a eliminatória estaria, à partida, decidida a favor do Desportivo. No entanto, após conversações 
entre as duas associações, decidiu-se que o jogo da 1.ª mão se deveria realizar e, assim, continuar a disputa da eliminatória. 

   O Centro Cultural e Social de Santo Adrião é uma associação de cariz social e solidário composta por jovens oriundos dos 
bairros de Braga e que pretende, através do Projeto T3TRIS AEAS, cativá-los para a prática de hábitos de vida saudáveis. 
Solidários com esta atitude, o Desportivo Jorge Antunes acedeu ao pedido do Santo Adrião para a remarcação do jogo. 

   Acerca da partida da 2.ª mão, o treinador dos Juvenis do Desportivo Jorge Antunes, Filipe Sousa, afirma que a sua equipa 
“entrou mal, apática, falhando muitos passes, o que resultou num golo do adversário muito cedo”. O técnico acrescenta 
ainda que o seu conjunto “procurou rapidamente dar a 
volta ao resultado, no entanto, só o conseguimos já na 
segunda parte, pois o Santo Adrião, com um futebol agres-
sivo, conseguiu fechar bem os espaços atrás”. Após estar a 
vencer por 3-2, e estando a controlar o jogo, o Desportivo 
Jorge Antunes acabou por consentir um golo ao adversário 
por distração da defesa num livre direto, já na reta final da 
partida. 

   O jogo da 1.ª mão está agendado para o dia 23 de janei-
ro, pelas 21h30, no Pavilhão Municipal de Vizela. 

SUB-20 E JUVENIS NO FINAL DA FASE REGULAR 

FUTSAL 

   A uma jornada do final da fase regular, os Sub-20 
(na foto) e os Juvenis do Desportivo Jorge Antunes 
encontram-se ambos no primeiro lugar da tabela. Os 
Sub-20 defrontaram no sábado, dia 10 de janeiro, à 
13.ª jornada, o ADCR Caxinas (segundo classificado), 
no Pavilhão Municipal de Vizela, partida que culmi-
nou num empate a três bolas. Assim, ambas as equipas 
continuam com um ponto de diferença - 30 pontos 
para o DJA e 29 pontos para o Caxinas. Logo depois 
vem o CCDR Covão Lobo, com 25 pontos. Deste 
modo, estas três equipas estão matematicamente apu-
radas para a 2.ª Fase do Campeonato Nacional da mo-
dalidade, na qual se vai ficar a conhecer o campeão. 

   Na última jornada da Fase Regular, o conjunto orientado por Toni Martins desloca-se a Tabuaço no sábado, dia 17 de 
janeiro, pelas 16 horas, para defrontar a equipa local, que se encontra em 4.º lugar da tabela mas ainda sem apuramento 
definido. 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 Manuten-
ção/Descida, jogando igualmente duas vezes entre si. 

   Também os Juvenis do Desportivo Jorge Antunes têm vindo a apresentar excelentes resultados no seu campeonato. 
No sábado, dia 10 de janeiro, a equipa goleou o FC Vermoim por 7-1, acrescentando assim mais três pontos ao primei-
ro lugar que ocupam desde a 1.ª jornada do Campeonato Distrital da A.F. Braga, agora com 30 pontos, 73 golos marca-
dos e apenas 11 golos sofridos (melhor ataque e melhor defesa). De salientar que o primeiro lugar já é do Desportivo 
Jorge Antunes, uma vez que o segundo classificado, a Associação Santo Tirso Futsal, soma 26 pontos. 

   Na 14.ª e última jornada da Fase Regular, os Juvenis de Filipe Sousa recebem o MA Landim, 3.º classificado. A partida 
está agendada para sábado, dia 17 de janeiro, pelas 15 horas, no Pavilhão Municipal de Vizela. 
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Mais novidades em breve. 
Fique atento! 


