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DESPORTIVO 

JORGE ANTUNES 

O SÃO JOÃO É NO DESPORTIVO ! 

   O Desportivo Jorge Antunes está já a preparar mais uma Grande Festa de 
São João! Dia 20 de junho, a partir das 19 horas, o clube convida todos os 
atletas, dirigentes, sócios, adeptos, respetivas famílias e demais interessa-
dos a fazer parte desta comemoração, na sua sede (Travessa de Frades, n.º 
155). Esta festa coincide também com o Encerramento da Época 
2014/2015 da modalidade de Futsal. 

   Num ambiente decorado a rigor, comida, bebida, dança e muita diversão 
não vão faltar, como já é habitual nas comemorações do Desportivo Jorge 
Antunes. A entrada varia entre 5 sardinhas para sócios e atletas e 7,5 sardi-
nhas para não sócios. Como ementa temos os pratos típicos desta quadra 
festiva, tais como: sardinhas, fêveras, frango, caldo verde, pão e sobreme-
sas. 

   Durante a festa serão realizados dois sorteios, um para a oferta de um kit 
completo do Desportivo Jorge Antunes e outro para a oferta de um kit do 
Ginásio VizelaFitness. O São João é organizado conjuntamente pelo Des-
portivo Jorge Antunes, pela empresa Bento Antunes e pelo Ginásio Vize-
laFitness. 

   Apareça e divirta-se a comemorar o São João connosco! 

INFANTIS RECEBEM TAÇA DE 

CAMPEÕES NO DIA 10 DE JUNHO 

   A Festa do Futebol Distrital - época 
2014/2015 - da Associação de Futebol de 
Braga decorre no próximo dia 10 de junho, 
Dia de Portugal, no Estádio Cidade de Bar-
celos, a partir das 14h30. A equipa de In-
fantis do Desportivo Jorge Antunes vai 
marcar presença para receber a Taça refe-
rente à conquista do Campeonato Distrital 
de Futsal. 

BAR DA SEDE ABRE NO DIA 12 DE JUNHO 

   O Bar do Desportivo Jorge Antunes (sede do clube) abre oficialmente as 
suas portas no próximo dia 12 de junho, uma sexta-feira, a partir das 20 ho-
ras. O Desportivo Jorge Antunes convida toda a comunidade a frequentar 
este espaço, que pretendemos encher todas as semanas com muita alegria, 
festa e animação. No fim de semana de abertura (dias 12, 13 e 14) oferece-
mos um café mediante apresentação de um voucher. 

ATLETAS DO DJA VISITAM 

PRISÃO A 26 DE JUNHO 

   No âmbito do Projeto “Construindo Pon-
tes”, que resulta de uma parceria entre o 
Desportivo Jorge Antunes e o Estabeleci-
mento Prisional Regional de Guimarães, os 
jovens atletas do DJA vão visitar a Prisão de 
Guimarães no dia 26 de junho, pelas 
14h30. Alguns Juvenis de 2.º ano e ainda 
alguns atletas do escalão de Sub-20 vão ao 
local praticar Futsal com alguns reclusos. 

 

DAVID MARTINS EM 4.º NO CN DE ENDURO 

   O Campeonato Nacio-
nal de Enduro BTT dis-
putou-se em Gondra-
maz, na Serra da Lousã, 
concelho de Miranda do 
Corvo, no fim de sema-
na de 06 e 07 de junho. 
O atleta do Desportivo 
Jorge Antunes, David 
Martins, competiu na 
categoria de Juniores, no 
qual conquistou a 4.ª 
posição da tabela classifi-
cativa. 



CAFÉ SÃO FRANCISCO APURADO PARA AS FINAIS DA LIGA ABN 
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   Disputou-se no dia 16 de maio, na sede do Desportivo Jorge Antunes ,o apuramento para a Liga dos Campeões da Liga 
ABN (Associação de Bilhares do Norte), que contou com a presença de cerca de 50 jogadores federados que discutiram o 
apuramento referente à zona Felgueiras - Vizela. Durante seis horas, os melhores profissionais da zona norte do país com-
petiram divididos pelas seguintes equipas: Café São Francisco A, Café São Francisco B, Koffnice Go, Café Alves, Sabor 
Inteligente, Café Veigas, Biblioteca Bar e Café Milénio. 

   Apuraram-se para as Finais da Liga ABN as equipas do Café São Francisco A, em primeiro, e Café São Francisco B, em 
segundo. A organização da prova foi 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 foi mais uma atividade inserida no cartaz 
comemorativo do 35.º aniversário do clube. 

DJA CONTINUA EM DESTAQUE NO DOWNHILL 

BTT DOWNHILL 

   A freguesia de Gonça, em Guimarães, recebeu no dia 17 de maio a quarta prova do Campeonato do Minho de BTT DHI 
- CISION. Denominada 1º BTT DHI Freguesia de Gonça, a prova foi disputada numa nova pista de Downhill com partida 
junto à Capela de Santa Marinha. Em Master 30, o atleta do Desportivo Jorge Antunes Ricardo Soares conquistou o 1º 
lugar do pódio, ao qual subiu também Manuel Bessa, em 3º. Em Juniores, Raul Rodrigues e David Martins foram 2º e 3º, 
respetivamente, enquanto que em Cadetes João Pereira chegou à 2ª posição da tabela. Em Master 50, Augusto Pedrosa foi 
2º. Na classificação por Equipas, o Desportivo Jorge Antunes subiu ao 2.º lugar do pódio. 

   Depois do 1º BTT DHI Freguesia de Gonça, o Campeonato do Minho de BTT DHI - CISION rumará até Proselo (Arcos 
de Valdevez), no dia 21 de junho, para a disputa do 16º BTT DHI - ACRAP. 

   A 4.ª etapa da Taça de Portugal de BTT Downhill decorreu no fim de semana de 30 e 31 de maio, em Ribeira de Pena, 
na freguesia de Santa Marinha, distrito de Vila Real. Na prova, internacional e de categoria C3, o colombiano Marcelo 
Gutierrez (Giant Factory Off Road Team) venceu, enquanto que o madeirense Emanuel Pombo (Liberty Seguros/
Ciclomadeira), segundo classificado, consolidou o comando da geral do troféu. Em Cadetes, João Pereira e Firmino Silva, 

atletas do Desportivo Jorge Antunes, subiram ao 1.º e 2.º lu-
gares da categoria, respetivamente. Pedro Fernandes foi 8.º. 
Em Juniores, Raul Rodrigues subiu ao terceiro lugar do pódio, 
enquanto que David Martins chegou ao 5.º lugar e Rui Ribeiro 
ao 7.º. Em Master 30, Ricardo Soares não desilude, na medida 
em que alcançou o 2.º lugar da tabela. Manuel Bessa foi 6.º. 
Em Master 50, Augusto Pedrosa alcançou o 3.º lugar. 

   A Taça de Portugal de BTT DHI chega ao fim nos dias 26 e 
27 de setembro com a descida do Monte da Padela, em 
Mujães. 

BILHAR 
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ENTREVISTA 

BENJAMINS TERMINAM PROVA 

EXTRA 

   Os Benjamins do DJA terminaram o Campeonato Dis-
trital na 9.ª posição com 18 pontos. A pedido de alguns 
clubes, foi criada uma prova extra, nos moldes da taça 
distrital, no qual foi sorteado o confronto com o ADC 
Gualtar, que se sagrou campeão sem perder nenhum 
jogo. 

   Apesar das duas derrotas, por 4-3 e 8-4, o técnico Fili-
pe Teixeira acredita que “a prestação dos atletas foi posi-
tiva, o que aumenta as expectativas para a próxima épo-
ca”. Depois de nos dois jogos do campeonato com este 
adversário ter sofrido 18 golos e ter marcado somente 2, 
na fase extra, o DJA marcou 7 e sofreu apenas 12.  

FUTSAL 

“O FUTURO DA ASSOCIAÇÃO SERÁ SEMPRE A FORMAÇÃO JOVEM” 
   José Antunes assume a presidência da direção do Desportivo Jorge Antunes há 35 anos. Em entrevista, o presidente faz um balanço da 
época desportiva de Futsal e das comemorações do aniversário do clube e prevê o que aí vem para o seu clube do coração. Pode ler a entre-
vista na íntegra em www.desportivojorgeantunes.com. 

Desportivo Jorge Antunes: No ano em que o Desportivo Jorge Antu-
nes completa 35 anos de existência, que balanço faz da sua longa história de 
conquistas? 
José Antunes: O balanço é positivo tanto a nível desportivo como a nível 
das iniciativas comemorativas dos 35 anos. Claro que gostávamos e traba-
lhamos para que, em termos desportivos, possamos ganhar o máximo de 
títulos possíveis sem nunca exigir isso aos miúdos, porque não há jogador 
nenhum que diga que façamos isso. A nossa prioridade é a prática desporti-
va e ajudar os pais a formá-los como homens. Em termos de iniciativas, 
fizemos aquelas que pudemos, e foram muitas, porque a nível financeiro 
temos que ter contenção. 

DJA: A forte aposta do clube tem sido sempre a Formação de jovens. 
Acredita que este pode ser o futuro da associação? 
JA: O futuro da associação é sempre a Formação Jovem e o resto vem por 
acréscimo sem ter peso significante. 

DJA: Foi galardoado por duas vezes este ano: primeiro, na Gala da Rádio 
Vizela, com o Prémio Associativismo; depois, na Gala do Desporto da Câ-
mara Municipal, em várias categorias. Vê o seu esforço finalmente reconhe-
cido? 
JA: É sempre bom ser reconhecido, mas na minha opinião pecou pelo tar-
dio porque quem olha para o nosso vasto palmarés vê que este clube não 
anda a passear. Somos o clube no Minho e distrito de Braga que mais títulos nacionais e internacionais tem, e temos orgu-
lho em sermos conhecidos a nível nacional e internacional. Tudo isto é motivo de orgulho. 

DJA: O BTT é uma das modalidades em crescimento dentro do clube. É para si um orgulho ter campeões para além do 
Futsal? 
JA: O meu orgulho é ter modalidades e muitos escalões e depois vêm os títulos para compensar os sacrifícios que passamos 
para manter estes jovens todos.  

DJA: Como vê o futuro do Desportivo Jorge Antunes? Quais as suas maiores expectativas enquanto Presidente da Dire-
ção? 
JA: Quem me conhece sabe que o clube não vai parar, mas é altura de olharem mais para dentro da realidade desta coleti-
vidade.  

FUTSAL 

INFANTIS COM MELHOR ATAQUE 

   Depois de se terem sagrado campeões, os Infantis do DJA 
são também o melhor ataque da prova com 207 golos marca-
dos. Segundo o treinador Filipe Teixeira, “o balanço é positi-
vo, ainda que fique a sensação que algo mais poderia ter sido 
alcançado, tal como a evolução dos atletas de 1.º ano e a con-
quista da melhor defesa”. 

   “Algo terá falhado talvez por parte da equipa técnica, mas a 
diferença ao nível do empenho nos treinos do grupo de atletas 
mais velhos em relação aos mais novos é uma realidade”, afir-
ma o técnico. 

   Os Infantis terminaram o campeonato invictos, com um 
total de 66 pontos. 
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QUATRO VITÓRIAS NA 6.ª 

JORNADA DE MATRAQUILHOS 

   A 6.ª jornada da 1.ª Divisão do Campeo-
nato Distrital do Minho de Matraquilhos 
disputou-se no sábado, dia 30 de maio, na 
ADEPE/Ribela Café, em Pedome. 

ADEPE/DJA 5-1 Stones A 

Café Bom Amigo 3-5 ADEPE/DJA  

ADEPE/DJA 5-2 Café Ribela 

Café Bom Retiro 3-5 ADEPE/DJA  

DJA FOI O GRANDE VENCEDOR NA GALA DO 

DESPORTO 

   Com o objetivo de homenagear o desporto do concelho e promover o 
convívio entre os agentes desportivos, a Câmara Municipal de Vizela reali-
zou no dia 11 de maio a 3ª edição da “Gala do Desporto – Vizela 2014”. Esta 
festa do Desporto premiou todos aqueles que ao longo da sua vida e, parti-
cularmente nas épocas desportivas 2013/2014 e 2014 nas diferentes modali-
dades, tiveram um papel preponderante no desenvolvimento do Desporto 
no concelho de Vizela. 

   O Desportivo Jorge Antunes, que estava nomeado nove vezes em sete 
categorias, trouxe para casa oito prémios: Associação/Clube Desportivo do 
Ano, Equipa Juvenil, pelo escalão de Juvenis, Fomento Jovem, Fomento 
Desportivo e o Grande Prémio do Júri. A título individual, foram galardoa-
dos José Antunes, presidente da direção do DJA, com o prémio Dirigente, 
Augusto Pedrosa, como melhor Atleta Sénior, David Martins, considerado a 
Revelação do ano. 

   A Gala decorreu 
no Auditório Luís 
Lopes Guimarães, 
no Centro Social e 
Paroquial de São 
Miguel. 

SUB-20 TERMINAM ÉPOCA EM 4.º LUGAR 

   A equipa de Sub-20 do Desportivo Jorge Antunes já terminou a Fase de 
Apuramento do Campeão do Campeonato Nacional de Futsal, no qual al-
cançou o 4.º lugar da competição com 18 pontos. O Sporting CP sagrou-se 
campeão nacional do escalão. 

   De salientar que, no último jogo em casa, frente ao ADCR Caxinas (que 
resultou num empate a três bolas), os atletas Vasco Ribeiro, Jaga e Ruizinho 
foram homenageados por todos os momentos de dedicação, luta e entrega 
pelo clube entre os anos de 2003 e 2015, no caso do primeiro, e 2005 e 
2015. 


