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COMEMORAÇÕES DOS 35 ANOS ACABAM COM BALANÇO POSITIVO 

   Decorreu no dia 06 de agosto, na sede social do clube, a Ses-
são de Encerramento das Comemorações dos 35 Anos do Des-
portivo Jorge Antunes. Fecha-se assim um ciclo de atividades 
que teve início no dia 21 de junho de 2014. Foram 20 iniciati-
vas de cariz distinto que levaram o clube fora de portas e até 
cerca de 2500 pessoas, desde atletas, participantes e espectado-
res a organizadores e voluntários. Conseguimos ainda trazer ao 
concelho de Vizela eventos e modalidades desportivas nunca 
antes praticadas. 

   No seu discurso, o Presidente Adjunto da Direção do DJA, 
Alberto Abreu, lembrou que neste último ano o clube lançou o 
Boletim Informativo e a Newsletter mensais, que entretanto já 
vão para a 14ª edição. Com o boletim, o clube chega em for-
mato papel a todos os cantos do concelho, enquanto que com a newsletter, em formato digital, vamos além fronteiras, com 
visualizações nos Estados Unidos, Japão, China, Turquia, Brasil, Moçambique, Reino Unido, Alemanha, entre outros da 
União Europeia. 

   O Presidente Ajunto lembrou também que neste ano de festejos o clube iniciou a competição nas modalidades de Matra-
quilhos e, mais recentemente, de Desportos de Combate, mais concretamente Kickboxing e MMA. Não foram esquecidas 
também as conquistas desta última época desportiva: no Downhill, a conquista do Campeonato Regional nas categorias de 
Master 30 e Master 50, no final de 2014; no Futsal, a conquista do Campeonato Distrital da A.F. Braga pelo escalão de In-
fantis; nos Matraquilhos, a conquista do EUROTOUR Zona Sul, em junho, em Lisboa; no MMA, dois troféus em Vigo, no 
início de junho, e mais dois em Amarante, no final de julho.  

   Para além disso, a sede social conta agora com o serviço de café e snack-bar para os sócios do clube e público em geral. 

   “Todo este trabalho foi reconhecido este ano por duas vezes”, relembra Alberto Abreu. “Primeiro, na Gala da Rádio Vize-
la, na qual José Antunes foi galardoado enquanto Presidente da Direção, com o Prémio Associativismo. Depois, na Gala do 
Desporto da Câmara Municipal de Vizela, vencemos, como sabem, todas as categorias para as quais estávamos nomeados e, 

portanto, trouxemos oito troféus para casa”, declara. 

   De seguida, os presentes visualizaram um vídeo com uma compilação 
de fotografias das várias atividades inseridas no cartaz comemorativo. Por 
último, Alberto Abreu agradeceu a todos os elementos da direção, atle-
tas, sócios, simpatizantes, colaboradores e patrocinadores do clube, 
“sendo que sem eles 
este projeto não era 
possível”, afirma. “Não 
posso esquecer as fa-
mílias dos nossos atle-
tas e diretores, que 
nos acompanham por 
diversas ocasiões, por-
tanto para eles tam-
bém uma palavra de 
apreço”, concluiu. 

Revista Comemorativa dos 35 
Anos sai em outubro 

   O Presidente Adjunto aproveitou o 
momento para anunciar que, no mês de 
outubro, o clube vai lançar uma Revista 
Comemorativa dos 35 Anos do Clube, de 
forma a fazer perpetuar ainda mais a data 
alcançada. 

   “Em breve será lançada também uma 
Campanha de Sócios, na qual vão ser feitas 
diversas parcerias com várias entidades 
comerciais, de forma a que os nossos sócios 
possam beneficiar de várias regalias”, assegura. 



GERMANO NETO E JOSÉ CAPATAZ REVALIDAM TÍTULO NA SUECA 
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   Decorreu no dia 01 de agosto, na sede do Desportivo Jorge Antunes, o 3.º 
Torneio de Sueca do DJA. Foram 10 as equipas inscritas, o que perfaz um 
total de 20 jogadores. 

   Os prémios foram distribuídos pelas equipas que conquistaram os quatro 
primeiros lugares, sendo que o 1.º classificado recebeu 40% do valor total 
das inscrições, o 2.º recebeu 20%, o 3.º amealhou 15% e, por último, o 4.º 
ficou com 10%. Recorde-se que na segunda edição deste torneio, a 23 de 
janeiro do corrente ano, a dupla Germano Neto e José Capataz já se havia 
sagrado vencedora de entre as dezasseis equipas participantes. 

   O 3.º Torneio de Sueca do Desportivo Jorge Antunes contou com o apoio 
da Câmara Municipal de Vizela. 

CAMPEONATO NACIONAL DISPUTOU-SE EM PORTO DE MÓS 

   Uma das provas mais aguardadas do ano chegou a Porto de Mós nos dias 18 e 19 de julho. 
O Campeonato Nacional de BTT Downhill levou à pista do Figueiredo centenas de atletas 
que deslizaram pela prova a grande velocidade e com muita perícia. 

   A equipa de BTT Downhill do Desportivo Jorge Antunes realizou anteriormente uma 
série de treinos na Serra de Aire e Candeeiros, na região Centro, de forma a melhorar a sua 
preparação para a prova. 

BTT DOWNHILL 

 
VENCEDORES  

 
 

1.º Germano Neto e José Capataz 

2.º Domingos Pedrosa e Agostinho Lopes 

3.º Jaime Leite e Sérgio Martins 

4.º Joaquim e Fernando 

CADETE 
3º Firmino Silva 
5º João Pereira 

10º Rodrigo Rodrigues 
 

ELITE 
13º Vítor Martins 

15º Francisco Salgado 
 

JUNIOR 
2º Raul Rodrigues 
3º Bruno Almeida 

6º Rui Ribeiro 
12º David Martins 

13º Francisco Mateus 
 

MASTER 30 
3º Ricardo Soares 
7º Manuel Bessa 

 
MASTER 50 

4º Augusto Pedrosa 



MATRAQUILHOS DISPUTARAM TAÇA DE PORTUGAL EM VALONGO 
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   A equipa de Matraquilhos do Desportivo Jorge Antunes disputou a 9.ª edição da Taça de Portugal da modalidade nos dias 25 
e 26 de julho, no Pavilhão Gimnodesportivo de Valongo. O 10º lugar foi a posição alcançada entre as 40 equipas em compe-
tição. 

   A Taça de Portugal foi organizada pela Federação Portuguesa de Matraquilhos e Futebol de Mesa, contando com a presença 
das melhores equipas e atletas nacionais da modalidade. Estiveram presentes cerca de 150 atletas oriundos de vários pontos do 
país, como os distritos de Braga, Porto, Leiria, Santarém, Lisboa, Setúbal, Castelo Branco e Arquipélago da Madeira que dis-
putaram arduamente o titulo nacional. Na sua página oficial do Facebook, a FPMFM saudou "o desportivismo e fair-play que 
esteve presente em quase todos os jogos, o que contribuiu para a realização 
de uma grande competição com jogos bastante disputados e que confirma-
ram a técnica dos atletas". 

   Foi ainda realizado no sábado, o Convívio da FPMFM, num local de la-
zer, o S. Bartolomeu, em que os atletas, membros oficiais e demais partici-
pantes conviveram durante a noite aproveitando a “Churrascada” oferecida, 
e assim criaram mais laços de amizade e companheirismo. No domingo de 
manhã foi realizado o Congresso Nacional de Matraquilhos, no Auditório 
da Junta de Freguesia de Valongo, onde se debateram vários temas da mo-
dalidade tendo em vista os projetos futuros. 

MATRAQUILHOS 

RS TEAM/DJA COM MAIS TRÊS VITÓRIAS EM MMA E KICKBOXING 

DESPORTOS DE COMBATE 

   A RS Team/Desportivo Jorge Antunes marcou presença na Gala de MMA Maranus II, no dia 25 de julho, no AquaPark 
da cidade de Amarante. Renato Dinis e Hugo Peixoto venceram os seus oponentes, ambos no primeiro round por finalização 
por estrangulamento e logo nos primeiros dois minutos do combate. 

   Segundo Rafael Silva, responsável pela RS Team/DJA, "os atletas entraram focados 
e começaram logo a dominar". Renato Dinis, na categoria de -66kg, venceu o atleta 
da casa (Pereira Gym Muaythai Amarante). Ainda houve tempo para troca de golpes, 
mas o atleta da RS Team/DJA ganhou logo a vantagem, sendo mais assertivo nos gol-
pes de punhos. De seguida, levou o adversário ao chão, acabando por finalizar em 
estrangulamento. Hugo Peixoto, na categoria de -77kg, "fez o combate da noite", 
afirma Rafael Silva. Milton Costa, da VS Team, ainda tentou uns golpes de pernas, 
mas estes foram muito bem bloqueados por Hugo Peixoto, que respondeu com con-
tra-golpe de braços, atirando o oponente ao chão. No seguimento do combate, Hugo 
dominou também no chão, acabando também por finalizar por estrangulamento. 

   No dia 08 de agosto, na Arena de Matosinhos, a RS Team/DJA marcou também 
presença numa noite de pura adrenalina e emoção com 11 combates amadores, 3 

profissionais e a disputa do cinturão ibérico. Os guerreiros da RS Team/DJA, Gil Ferreira e Pedro Filipe, participam no F2 
CAR, uma Gala de Kickboxing onde o main event foi a disputa do título ibérico WKF de Full Contact. Segundo Rafael Silva, 
“foi um espectáculo em que os nossos dois atletas brilharam nos seus combates. O atleta Gil Ferreira apresentou-se com 
grande performance.” Apesar de o seu oponente se apresentar muito 
forte no início do primeiro round, o vizelense respondeu com 
“sequências de golpes mais certeiros, fazendo um combate bonito e, 
que no entender da maioria mereceria a vitória, mas não foi esse o pa-
recer do júri, acabando por perder aos pontos”, explica Rafael. 

   Por sua vez, Pedro Filipe “não fez um combate tão bonito como nos 
tem habituado, devido às várias interrupções do júri, mas conseguiu 
dominar trazendo mais uma vitória para a RS Team/DJA”, afirma. O 
treinador Rafael Silva não podia estar mais orgulhoso dos seus guerrei-
ros, pois fizeram “um grande trabalho, mostrando a grande qualidade 
técnica que os caracteriza. A trabalhar assim seremos com toda a certe-
za cada vez mais fortes”, acrescenta. 
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WWW .DE SP ORTI V OJ ORG EANTUN ES .COM  

WWW .FACEB OOK .COM/
DESP ORTIV OJ OR GEA NTUNE S  

   A equipa de Sub-20 do Desportivo Jorge 
Antunes vai participar no Torneio Quadran-
gular Inter-Distrital de Juniores do Centro 
Social de São João. O evento está marcado 
para o dia 13 de setembro, no Pavilhão da 
equipa anfitriã (São Martinho do Bispo, Co-
imbra). 

   Ao C.S São João e ao Desportivo Jorge 
Antunes juntam-se os conjuntos do ABC Ne-
las (A.F. Viseu) e do Vitória Clube de Santa-
rém (A.F. Santarém). 

   O torneio decorre no formato de "todos 
contra todos" em jogos de duas partes, com 
20 minutos cada, estando assim garantida 
uma tarde de muito Futsal para todos os 
amantes da modalidade.  

DJA PARTICIPA EM 

TORNEIO DO C.S. SÃO JOÃO 
   O SC Braga/AAUM, orientado pelo técnico Paulo Tavares, chegou a acor-
do com o jovem atleta Vasco Ribeiro para um contrato de vinculação despor-
tiva válido para as próximas três épocas. Com 20 anos, era até agora o guarda
-redes da equipa de Sub-20 do DJA, tendo vencido na última época o prémio 
de Melhor Guarda-redes do Campeonato 
Nacional de Futsal em Sub-20. 

   "É um orgulho enorme representar um dos 
melhores clubes nacionais e vou trabalhar 
para poder ajudar os meus companheiros em 
todos os momentos”, afirma. 

   Vasco Ribeiro vestiu as cores do Desporti-
vo Jorge Antunes durante cerca de 12 anos. 
O DJA agradece ao atleta todos os momen-
tos de dedicação, luta e entrega pelo clube 
entre os anos de 2003 e 2015, e deseja as 
maiores felicidades tanto a nível desportivo 
como pessoal. 

VASCO RIBEIRO É REFORÇO DO SC BRAGA/AAUM 


