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DESPORTIVO 

JORGE ANTUNES 

APURAMENTO DA LIGA DOS CAMPEÕES 

JOGA-SE NO DESPORTIVO 

   O Apuramento para a Liga dos Campeões da Liga ABN (Associação de 
Bilhares do Norte) vai ser disputado na sede do Desportivo Jorge Antunes 
no dia 16 de maio, sábado. A partir das 14 horas, esperam-se em Vizela 
cerca de 50 jogadores federados que vão discutir o apuramento referente à 
zona Felgueiras - Vizela. 

   A organização da prova é levada a cabo pela Associação de Bilhares do 
Norte em colaboração com o Desportivo Jorge Antunes, contando ainda 
com o apoio da Câmara Municipal de Vizela. Esta é mais uma atividade 
inserida no cartaz comemorativo do 35.º aniversário do clube. 

   O Desportivo Jorge Antunes convida todos os interessados nesta modali-
dade a estarem presentes no evento, de forma a poderem assistir a uma 
prova entre os melhores profissionais da zona norte do país. Durante toda a  
tarde, a sede do clube vai dispor de serviço de bar com “comes e bebes”. O 
fim da prova está previsto para as 20h30. 

DJA PARTICIPA EM 

TORNEIO DE TRAQUINAS 

   Os Traquinas do Desportivo Jorge Antu-
nes participam no próximo domingo, dia 
17 de maio, no 3º Torneio de Traquinas da 
Associação Santo Tirso Futsal. 

   Para além destas duas equipas, participam 
também os Traquinas do Sporting Clube de 
Braga, do Póvoa Futsal Clube, do Contacto 
Futsal Clube e do ADCR Caxinas. O tor-
neio tem início marcado para as 9 horas no 
Pavilhão Municipal de Santo Tirso. A partir 
das 17h30 decorre a cerimónia de entrega 
dos prémios às equipas participantes. 

PROVA EXTRAORDINÁRIA DE BENJAMINS 

ARRANCA DIA 17 

   A Associação de Futebol de Braga está a organizar uma Prova Extraordiná-
ria para o escalão de Benjamins Masculinos, uma vez que o campeonato já 

terminou. 

   A 1ª mão da 1ª eliminatória joga-
se já domingo próximo, dia 17 de 
maio, pelas 11 horas. O Desportivo 
Jorge Antunes opõe-se nesta fase ao 
ADC Gualtar, no Pavilhão da Esco-
la EB 2/3 de Gualtar, em Braga. 

   JUNI, GCR Nun'Álvares, Con-
tacto Futsa, Colégio das Caldinhas, 
CDRC Tebosa e Piratas de Crei-
xomil são as outras equipas partici-
pantes. 

   Os Benjamins do DJA, orientados 
pelo técnico Filipe Teixeira, termi-
naram o Campeonato Distrital de 
Futsal na 9.ª posição com 18 pon-
tos. 



RESULTADOS NO DOWNHILL E ESTREIAS NO ENDURO 
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   A 3.ª etapa da Taça de Portugal de BTT Downhill decorreu no fim de semana de 18 e 19 de abril, em Tarouca, distrito 
de Viseu. A prova, internacional e de categoria C2, levou a Tarouca excelentes equipas. A descida de Tarouca, desde o 
topo de Santa Helena, santuário mais comum ao ciclismo de estrada, mostrou mais uma vez a qualidade dos atletas do Des-
portivo Jorge Antunes. A par do que aconteceu nas duas primeiras etapas, a equipa do Desportivo Jorge Antunes chegou 
ao pódio, ficando em 3.º lugar em Equipas. Em Cadetes, João Pereira e Rodrigo Rodrigues também subiram ao pódio para 
o 2.º e 3.º lugares. Firmino Silva ficou no 4.º da categoria. Em Júnior, Raul Rodrigues chegou ao 2.º lugar e em Master 50 
Augusto Pedrosa foi 3.º. A Taça de Portugal volta só no último dia do mês de maio, com a penúltima etapa a acontecer em 
Ribeira de Pena. 

   O Monte do Facho, em Barcelos, recebeu a terceira prova do Campeonato do Minho de BTT DHI - CISION no dia 26 
de abril. Promovido pela Associação de Ciclismo do Minho e pela Associação Clube Moto Galos de Barcelos, o 1º BTT 
DHI Moto Galos foi disputado num dia de chuva por mais de uma centena de atletas, tendo sido presenciado por muito 
público. Em Cadetes, o atleta do Desportivo Jorge Antunes João Pereira foi 1.º e Firmino Silva 3.º. Em Master 50, Augus-
to Pedrosa continua entre os melhores, chegando desta vez ao 2.º lugar da prova. Em Master 30, Ricardo Soares e Manuel 
Bessa foram 3.º e 4.º, respetivamente. Na classificação por Equipas, o Desportivo Jorge Antunes subiu ao 3.º lugar do pó-
dio. O Campeonato do Minho de BTT DHI - CISION ruma até Gonça 
(Guimarães), no dia 17 de maio, para a disputa 1.º BTT DHI Freguesia de Gonça. 

   A Taça de Portugal de BTT Enduro começou nos dias 11 e 12 de abril. Vouzela 
foi a primeira prova da taça, que é constituída por 5 etapas. Os resultados do DJA 
foram os seguintes: 2.º lugar em Júnior para David Martins e 3.º lugar em Master 
50 para o atleta Augusto Pedrosa, que fez Enduro pela primeira vez. Já a segunda 
etapa decorreu nos dias 02 e 03 de maio, na Serra do Larouco, em Montalegre. A 
prova foi um espectáculo no qual se provou a excelência do Larouco como patri-
mónio natural e turístico do concelho de Montalegre. O atleta júnior do Despor-
tivo Jorge Antunes, David Martins, foi de novo o 2.º classificado na sua categoria, 
enquanto que Tiago Mano foi 5.º em Elites. A Taça de Portugal de BTT Enduro 
volta no primeiro fim de semana de setembro com a prova de São Brás de Alpor-
tel. 

FILIPE SOUSA: "SAÍMOS COM A CABEÇA LEVANTADA" 

TAÇA A.F. BRAGA 

   A Final da Taça da Associação de Futebol de Braga em Juvenis jogou-se no dia 02 de maio, em Vieira do Minho, e opôs o 
Desportivo Jorge Antunes ao Contacto Futsal. O conjunto de Cabeceiras de Basto saiu da partida com o estatuto de vence-
dor, após o resultado final de 7-4. O Desportivo Jorge Antunes entrou bem na partida e foi mesmo o primeiro a marcar, 
por Hummel. No entanto, e apesar da excelente exibição de Quilho durante toda a partida, o Contacto conseguiu fazer 
três golos em poucos minutos, saindo assim para o intervalo a vencer por 3-1. 

   Na segunda metade da final, o Desportivo entrou a pressionar o adversário e, mesmo após sofrer o quarto golo, logo no 
início do segundo tempo, a equipa orientada por Filipe Sousa não se deixou abater e marcou por duas vezes seguidas pelo 
capitão João e por Rui Silva. Ainda houve tempo para três bolas ao poste, mas numa jogada de contra-ataque o Contacto 
foi travado em falta por Lucas, que acabou por ser expulso. Após a marcação do livre, o Contacto Futsal aumentou para 3-

5. O Desportivo ainda marcou mais um golo, 
novamente por Rui Silva, mas foi insuficiente 
para dar a volta ao jogo, que culminou com a 
vitória do Contacto Futsal por 7-4. 

   Segundo Filipe Sousa, técnico do Desporti-
vo, “perdemos, mas saímos daqui com a cabe-
ça levantada, pois os meus jogadores foram 
bravos e dignificaram o emblema que usam ao 
peito”. O Desportivo Jorge Antunes aproveita 
para agradecer a presença de todos os que se 
deslocaram de Vizela até Vieira do Minho 
para apoiar a nossa equipa. 

BTT DHI / BTT ENDURO 
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FUTSAL 

TRAQUINAS APRESENTAM-SE COM VITÓRIA 

   Os Traquinas do Desportivo Jorge Antunes fizeram, no dia 25 de abril, a sua apresentação oficial a sócios e adeptos. O 
jogo decorreu no Pavilhão Municipal de Vizela entre as 11 horas e o meio-dia. Num jogo onde os craques mais jovens do 
clube demonstraram os seus dotes, a equipa da casa acabou por vencer a partida, na qual se opôs à JUNI. O resultado final 
fixou-se em 6-3. 

FUTSAL 

“OS NOSSOS ADEPTOS NÃO DEIXAM QUE NOS INTIMIDEM" 

Desportivo Jorge Antunes: Quais foram os objetivos definidos no início da época? 
Filipe Teixeira: O primeiro, e mais importante, era dar continuidade à evolução dos atletas. O segundo era o de tentar 
obter uma classificação melhor que a da época anterior (4º classificado). Contudo, os resultados alcançados nas primeiras 
jornadas e o acompanhamento de alguns jogos dos nossos adversários, levaram a que alimentássemos a esperança de sermos 
campeões. 

DJA: Qual é o balanço que fazes da época até este momento? 
FT: Positivo. Temos uma equipa técnica que dá o melhor que sabe e pode pelos atletas. Temos o Sérgio como diretor de 
escalão e o Ricardo Cereja como diretor geral, sempre atentos e disponíveis para que nada falte ao grupo. Temos ainda um 
conjunto de atletas motivados e empenhados em evoluir e temos adeptos que nos acompanham e sofrem por nós para todo 
lado que a equipa vá. 

DJA: Como é trabalhar em conjunto com a tua equipa técnica? 
FT: Fácil. Somos uma equipa técnica que trabalha junta há já três anos. Temos um entendimento perfeito e, como já referi, 
que dá o melhor que sabe e pode, e sempre dispostos para aprender. O Vitinha é um adjunto bastante útil com uma relação 
fantástica com os atletas e, se necessário, capaz de assumir o comando do grupo sozinho. O Luís, treinador de guarda-
redes, apesar de ter começado nesta função com 16 anos, é neste momento um elemento importantíssimo, devendo-se 
única e exclusivamente a ele toda a evolução feita e bem pelos guarda-redes. 

DJA: Sei que este é um dos escalões que tem 
tido mais acompanhamento por parte dos famili-
ares dos jogadores. Tens alguma mensagem para 
eles? 
FT: Agradecer-lhes o apoio e dizer-lhes que são 
um grupo fantástico e que não tenham a menor 
dúvida que o título alcançado também é deles. 
Temos certos jogos, especialmente fora, em que 
o ambiente por vezes poderia intimidar um pou-
co os atletas, mas com o apoio que sempre nos 
dão, tal não acontece. OBRIGADO a quem nos 
apoia!!!! Termino, deixando um agradecimento 
a todos aqueles que contribuem para a existência 
deste clube, especialmente ao Presidente.  

   Apesar do Campeonato Distrital ainda não ter terminado, os Infantis do Desportivo Jorge Antunes sagraram-se já campeões e continu-
am, até ao momento, invictos na prova. Filipe Teixeira, treinador principal do escalão, faz o primeiro balanço da época, parabenizando 
atletas, equipa técnica e respectivos familiares pelo feito conquistado. Agora, o importante é continuar só com vitórias e conseguir o título 
de defesa menos batida e de melhor ataque. Pode ler a entrevista na íntegra em www.desportivojorgeantunes.com. 
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ATUALIZAÇÃO DO FICHEIRO 

DE SÓCIOS 

   A Associação - Desportivo Jorge Antunes 
está a proceder à atualização do seu Fichei-
ro de Sócios. Assim sendo, a Direção do 
clube pede a todos os sócios que entrem 
em contacto com o clube até ao dia 31 de 
maio de 2015, a fim de revalidar os seus 
dados e cumprir o pagamento de quotas 
em atraso. 

   Mais informamos que podem estabelecer 
contacto através dos seguintes meios: pes-
soalmente, na Secretaria da Sede do Clube, 
sita na Travessa de Frades, n.º 155, cujo 
horário de funcionamento se estende das 
10H00 às 13H00 e das 14H00 às 18H00 de 
segunda a sexta-feira; por telefone ou via 
email (contactos em cima). 

CAMPEONATO DE JUVENIS JÁ TERMINOU 

   Os Juvenis do Desportivo Jorge Antunes terminaram a 2ª Fase do Campe-
onato Distrital na segunda posição com 11 pontos em seis jogos, a cinco 
pontos do primeiro classificado, o Santo Tirso. Nesta fase, o objetivo princi-
pal era a rotação da equipa, sem nunca deixar de pensar no 1º lugar do gru-
po. “Além de lutarmos pela conquista, queríamos dar mais tempo de jogo a 
jogadores de 1º ano, que serão a base da equipa do próximo ano, juntamente 
com jogadores que irão transitar de escalão”, afirma o técnico Filipe Sousa. 

   “O nosso maior obstáculo para a não conquista do 1º lugar foi a nível psi-
cológico, pois torna-se difícil recuperar uma equipa animicamente quando 
esta tem consciência que o objetivo principal da época não foi alcançado”, 
acrescenta o treinador. “Esta fase foi também importante para manter a 
equipa em forma, tendo em vista a final da Taça”, explica. 

RESULTADOS DA 4ª JORNADA DE MATRAQUILHOS 

   A 4.ª jornada da 1.ª Divisão do Campeonato Distrital do Minho de Matra-
quilhos disputou-se no passado sábado, dia 18 de abril, no Café Tetris, em 
Pousada de Saramagos (V.N. Famalicão). A próxima jornada está marcada 
para dia 16 de maio em Sequeirô, 
freguesia do concelho de Santo Tirso. 

 
ADEPE/DJA 5-4 Stones A 

ADEPE/DJA 3-5 Casa do Benfica 
Fafe 

ADEPE/DJA 5-0 Café Ribela 

ADEPE/DJA 5-2 Café Bom Retiro 

ADEPE/DJA 5-2 Casa do Benfica 
Fafe (JOGO EM ATRASO) 


