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DESPORTIVO 

JORGE ANTUNES 

DJA É O CAMPEÃO DO EUROTOUR ZONA SUL 

   A equipa de Matraquilhos do Desportivo Jorge Antunes venceu o EUROTOUR - Zona Sul que se realizou no dia 20 de 
junho, em São João da Talha, no distrito de Lisboa. 

   O objetivo desta competição foi a atribuição de ajudas de custo e pontuação para o ranking nacional e ranking geral indi-
vidualmente por atleta. O EUROTOUR - Zona Sul foi organizado em conjunto pelas seguintes entidades: Associação de 
Matraquilhos do Distrito de Lisboa (AMDL), Associação de Matraquilhos de Santarém (AMS) e Associação de Matraqui-
lhos de Leiria (AML). 

VASCO RIBEIRO É O MELHOR GUARDA-REDES SUB-20 DO PAÍS 

   O atleta do Desportivo Jorge Antunes, Vasco Ribeiro, venceu o Prémio de 
Melhor Guarda-Redes do Campeonato Nacional de Futsal em Sub-20. Os ven-
cedores foram conhecidos no dia 04 de julho, aquando da realização da Gala 
Nacional do Futsal, que teve lugar no Pavilhão Municipal de Oliveira de Aze-
méis. Bruno Santos, do ADCR Caxinas, Paulo Pimenta, do SL Benfica, e Paulo 
Pereira, do Sporting CP, foram os restantes nomeados da categoria. 

   A exemplo dos anos anteriores, o Município de Oliveira de Azeméis, em par-
ceria com a UDESP - Associação 
Unidos ao Desporto, promoveu o 
evento que visa distinguir aqueles 
que mais se destacaram ao longo 
da temporada 2014/2015, tanto 
na arbitragem, como na Liga 
Sport Zone Futsal, no Campeona-
to Nacional Feminino, no Campe-
onato Nacional Sub-20, em todos 
os campeonatos de Futsal promo-
vidos pela AF Aveiro e também 

nos troféus referentes aos Campeo-
natos da AF Porto (no caso dos troféus portuenses em parceria com o site 
futsal-porto-distrital.com e com a AF Porto). A votação decorreu no site 
da UDESP. 

“Este prémio é um orgulho enorme 
para mim pois significa estar na elite 
dos melhores guarda-redes da nossa 

geração e porque é também o 
reconhecimento do trabalho feito por 
mim, principalmente no último ano. É 
de frisar que isto não era possível sem 

toda a equipa DJA.” 



FESTA DE SÃO JOÃO JUNTOU CERCA DE 200 PESSOAS 
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   A Sede do Desportivo Jorge Antunes teve casa cheia para a Festa de São João, no dia 20 de junho, uma atividade já habi-
tual no seio da associação. O clube juntou atletas, dirigentes, sócios, adeptos, respetivas famílias e demais interessados 
nesta comemoração, que coincidiu também com o Encerramento da Época 2014/2015 da modalidade de Futsal. Num 
ambiente decorado a rigor, comida, bebida, dança e muita diversão não faltaram às cerca de 200 pessoas que estiveram 
presentes. 

   Durante a festa foram realizados dois sorteios para a oferta de dois kit's completos do Desportivo Jorge Antunes. Os nú-
meros sorteados foram o 106 e o 119, ambos já reclamados. A ocasião foi também aproveitada para homenagear os atletas 
Jaga, Vasco Ribeiro e Ruizinho, do plantel de Sub-20, que terminam agora o seu vínculo com o clube depois de cerca de 
10 anos de serviço. O São João foi organizado conjuntamente pelo Desportivo Jorge Antunes, pela empresa Bento Antunes 
e pelo Ginásio VizelaFitness. 

BENJAMINS EM 2º NO TEBOSA 

   Os Benjamins do DJA chegaram no sábado ao 2.º lugar 
do I Torneio Benjamins, organizado pelo CDRC Tebosa. 
No primeiro jogo, o DJA venceu por 3-0 Os Marreti-
nhas, resultado que se repetiu no segundo jogo por desis-
tência do adversário, o SC Braga. Na final, a equipa de 
Vizela perdeu por 5-2 frente ao Santo Tirso. 

   “A prestação foi positiva e veio reforçar a ideia da equi-
pa técnica de que este escalão vai fazer bastante melhor 
na época 2015/16", afirma o treinador Filipe Teixeira. 
De salientar que o torneio contou apenas com a presença 
de atletas que serão Benjamins na próxima época. 

FUTSAL FUTSAL 

ATLETAS VISITAM PRISÃO 

   No âmbito do Projeto “Construindo Pontes”, os atletas Sub-
20 do DJA visitaram o EP de Guimarães no dia 26 de junho 
para a realização de um jogo amigável com alguns reclusos. O 
convívio resultou numa atividade com muito fair-play entre 
todos, conseguindo-se assim alcançar o objetivo principal: 
apostar na reinserção social. 

   O jogo teve 20 minutos para cada lado, com clara superiori-
dade dos atletas do DJA a nível físico e técnico. Ainda assim, 
os reclusos, perante a assistência de muitos colegas, não bai-
xaram os braços até chegar ao golo. O menos importante foi o 
resultado: 12 a 1 para os jovens do Desportivo. 
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BTT DOWNHILL 

RODRIGO CANTANTE VENCE 

NA ILHA DA MADEIRA 

   O atleta da equipa de BTT Downhill do Desportivo 
Jorge Antunes Rodrigo Cantante venceu no passado fim 
de semana a 4ª Prova da Taça Regional da Madeira na 
categoria de Cadetes. Segundo o atleta, "este foi um 
bom treino, numa pista muito rápida e divertida e com 
muito potencial para receber "algo" a nível nacional". 

BTT DOWNHILL 

CINCO PÓDIOS PARA O DESPORTIVO EM BOTICAS 

   Boticas recebeu, nos dias 4 e 5 de julho, os praticantes de 
Downhill que se deslocaram até à vila barrosã para disputar o 
Troféu Downhill Boticas 2015. Durante os dois dias de com-
petição os cerca de 70 participantes, vindos de vários pontos 
do país, da vizinha Espanha e até de Inglaterra, tiveram a pos-
sibilidade de testar a qualidade e rapidez da pista construída de 
propósito em Boticas para a prática de Downhill. 

   O Desportivo Jorge Antunes alcançou o 1º lugar em Equipas 
e em Master 50, por Augusto Pedrosa, e os 2º lugares de Ma-
nuel Bessa (Master 30), Rui Ribeiro (Juniores) e Pedro Delão 
(Cadetes). 

BTT ENDURO 

DAVID MARTINS NO ATLANTIC 

ENDURO TRIPLE CROWN 

   No fim de semana de 13 e 14 de junho, David Martins 
pedalou na 1.ª etapa do Atlantic Enduro - Triple Crown, que 
decorreu em Terras de Bouro, sob organização conjunta da 
In Nature e da ADRC Cho-
rense. No sábado, David 
Martins apenas teve a opor-
tunidade de reconhecer a 
quarta especial, onde venceu 
a qualificação. No dia se-
guinte, conseguiu ser o se-
gundo júnior mais rápido. 
"Não podia estar mais con-
tente com o resultado de 
hoje e diverti-me bastante 
durante todas as Pec's", afir-
ma o atleta do DJA. 

BTT DOWNHILL 

PREPARAÇÃO PARA O CAMPEONATO NACIONAL DE DHI JÁ COMEÇOU 

   Arcos de Valdevez recebeu no dia 21 de junho o 16º DHI ACRAP - Proselo, a 5ª etapa do Campeonato Regional do Mi-
nho. A prova foi disputada por cerca de uma centena de atletas, numa tarde de intenso calor. Em Master 30, Ricardo Soares 
afirmou a liderança da prova ao subir ao primeiro lugar do pódio, logo seguido por Manuel Bessa, em segundo. Em Cade-
tes, João Pereira conquistou também o primeiro lugar, apoiado por Firmino Silva, que ficou em terceiro. Em Master 50, 
Augusto Pedrosa chegou em segundo, enquanto que em Juniores, Raul Rodrigues subiu ao terceiro lugar do pódio. Na clas-
sificação por Equipas, o Desportivo Jorge Antunes subiu ao 2.º lugar do pódio. O Campeonato do Minho ruma agora até 
Lustosa (Lousada), no dia 12 de julho, para a disputa do 1º BTT DHI de Lustosa. 

   Já em treinos para o Campeonato Nacional de DHI, a equipa do DJA treinou nos dias 27 e 28 de junho na Serra de Aire e 
Candeeiros, na região Centro, de forma a melhorar a sua preparação para a prova, que se disputa nos dias 18 e 19 de julho 
em Porto de Mós. Cerca de 30 furos e a destruição dos pneus foi o que mais caracterizou este treino, que decorreu numa 
pista muito dura e com muita pedra, o que exige a melhor condição física possível. 

   De salientar ainda que a 3ª etapa da Taça de Portugal de BTT Enduro também se aproxima, estando marcada para o dia 26 
de julho em Manteigas, na Serra da Estrela. 
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RS TEAM/DJA ESTEVE PRESENTE NO INVICTUS PRO MMA LEAGUE 

   A RS Team/Desportivo Jorge Antunes marcou presença no evento INVICTUS 
Pro MMA League no dia 20 de junho, no Pavilhão Congressos de Matosinhos. A 
representar a equipa estiveram os atletas Pedro Carvalho e Nuno Faria. 

   O guerreiro Pedro Carvalho entrou muito bem no combate frente a Wisma 
Lima, mas logo no primeiro round sofreu uma lesão no olho, o que lhe dificultou 
a visão, mas "continuou com grande atitude e raça que lhe é característico, pro-
porcionando um grande espectáculo ao público", explica Rafael Silva, responsá-
vel pela equipa. "Infelizmente, o Pedro foi desclassificado no último round, o 
que o levou a perder o combate", acrescenta. 

   O atleta Nuno Faria, que aceitou o desafio a um dia do combate, enfrentou um 
atleta com alta rodagem. Nuno Faria "subiu ao ringue e tentou dar o melhor de 
si, mas foi finalizado logo no primeiro round", conta Rafael Silva. 

   Ainda segundo Rafael Silva, "os atletas estão de parabéns pela coragem e difi-
culdade que enfrentaram, sem nunca desistir. Vamos continuar a trabalhar para 
nos próximos desafios alcançarmos vitórias". 

BAR DO DJA JÁ ABRIU! 

   O BAR do Desportivo Jorge Antunes, na sede do clube (Travessa de Fra-
des, 155), abriu oficialmente as suas portas no dia 12 de junho. O grupo 
musical vizelense SEDARF marcou presença com um mini concerto e ani-
mou todos os presentes com as suas músicas tipicamente portuguesas. 

   O Desportivo Jorge Antunes convida toda a comunidade a frequentar 
este novo espaço, que pretendemos encher todas as semanas com muita 
alegria, festa, convívio e animação. O espaço dispõe também de serviço de 
snack-bar e venda de feijoada para fora aos sábados, mediante reserva. 


