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DESPORTIVO JORGE 

ANTUNES 

VENHA À V GRANDE FESTA DOS SANTOS POPULARES DO DJA 

   O Desportivo Jorge Antunes está já a preparar mais uma grande 
festa! No próximo sábado, dia 18 de junho, a partir das 20 horas, o 
clube convida todos os atletas, dirigentes, sócios, adeptos, respetivas 
famílias e demais interessados a fazerem parte da V Grande Festa dos 
Santos Populares, na sua sede (Travessa de Frades, n.º 155). 

   Num ambiente decorado a rigor, e recheado com comida e bebidas, 
a dança e muita diversão não vão faltar, como já é habitual nas come-
morações do Desportivo Jorge Antunes. A entrada varia entre 9 sar-
dinhas para atletas e sócios e 12 sardinhas para os não sócios. Como 
ementa temos os pratos típicos desta quadra festiva, tais como: sardi-
nhas, bifanas, entrecosto, caldo verde, pão, broa e sobremesas. 

   A V Grande Festa dos Santos Populares é organizada conjuntamente 
pelo Desportivo Jorge Antunes e pelo Ginásio Vizela Fitness. A lota-
ção do espaço é para 350 pessoas. Apareça e divirta-se comemorando 
connosco! 

“A treze Santo António 

São João a vinte e quatro 

Logo a seguir São Pedro 

de bailar não está farto.” 

TREINOS DE CAPTAÇÃO PARA SUB

-20 DURANTE O MÊS DE JUNHO 

   Se nasceste nos anos de 1997, 1998 e 1999 e se o Futsal é a 
tua praia, então apare-
ce aos treinos de cap-
tação de Juniores "A" 
Sub-20 do Desportivo 
Jorge Antunes. 

   Às terças e quintas-
feiras, entre 07 e 30 
de junho, mostra o 
teu valor no Pavilhão 
do Desportivo Jorge 
Antunes (São Paio de 
Vizela). 

   Mostra o que vales e 
conhece o sabor da 
vitória! Esperamos 
por ti! 

DJA PROMOVE ENCONTRO DE 

VELHAS GUARDAS DO CLUBE 

   Após vários pedidos, o Desportivo Jorge Antunes tomou a 
iniciativa de organizar um convívio entre antigos jogadores, 
treinadores e diretores 
de Futebol de Salão e 
Futsal do clube. 

   O dia 17 de junho foi 
o escolhido para o 
evento, que se vai reali-
zar no Pavilhão do Des-
portivo Jorge Antunes, 
a partir das 19h30. Pe-
dimos ainda ajuda a 
todos para "passar a 
palavra", de forma a 
que possamos juntar 
várias gerações neste 
encontro. 



GLADIADORES BORMANICUS VOLTARAM EM FORÇA A VIZELA 
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   O Kickboxing voltou à cidade de Vizela numa iniciativa conjunta do Desportivo Jorge Antunes e da RS Team. A II Gala 
de Kickboxing Gladiadores BORMANICUS decorreu no dia 11 de junho, no Pavilhão Municipal de Vizela, e trouxe à cida-
de mais uma noite de pura adrenalina e divertimento aliada a esta modalidade dos Desportos de Combate. 

   Entre os oito combates da noite, a equipa Desportivo Jorge Antunes/RS Team esteve representada por cinco atletas, dos 
quais resultaram três vitórias, de Leandro Gomes, Diogo Valente e Pedro Filipe, e duas derrotas, de Joana Costa e Bruno 
Silva. Saiba todos os pormenores desta noite em www.desportivojorgeantunes.com. 

KICKBOXING 

FUTSAL 

ATLETAS DO DJA VOLTAM A JOGAR NO EP GUIMARÃES 

   O Desportivo Jorge Antunes continua a associar-se a boas 
causas! No próximo dia 01 de julho, pelas 14h30, os atletas da 
equipa sub-20 do Desportivo Jorge Antunes deslocam-se nova-
mente ao Estabelecimento Prisional de Guimarães para um 
jogo com a participação e audiência de alguns reclusos. Esta é 
mais uma das iniciativas do Projeto "Construindo Pontes". 

   Proporcionar aos reclusos a criação de hábitos e o desenvolvi-
mento de competências que possam melhorar a sua qualidade 
de vida, motivar para a aprendizagem de saber aceitar e respei-
tar as regras do jogo e estimular o trabalho de equipa são os 
grandes objetivos que levaram a esta parceria tão nobre. 

   O Desportivo Jorge Antunes orgulha-se de fazer parte deste projeto e espera continuar com este tipo de iniciativas. 
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BTT DOWNHILL 

   A freguesia de São Torcato recebeu no dia 15 de maio a 3ª etapa do 
Campeonato Regional do Minho de BTT Downhill - CISION. O 3º BTT 
DHI Vila de São Torcato (Guimarães) foi promovido conjuntamente 
pela Associação de Ciclismo do Minho, Junta de Freguesia de São Torca-
to e São Torcato DH. 

   Definida pela maioria dos pilotos como "técnica, rápida e super diver-
tida", segundo a ACM, a pista de São Torcato confirmou anteriormente 
reunir excelentes condições para a prática do DHI e volta a integrar o 
calendário do Campeonato do Minho. 

   Bruno Almeida venceu na categoria de Junior e é agora o 2º classifica-
do da geral, enquanto que David Martins ficou em 2º lugar da classifica-
ção. Em Master 30, Manuel Bessa chegou ao 1º lugar do pódio (na foto) 
e, em Master 50, Augusto Pedrosa alcançou o 2º. Em Cadetes, destaque 
para o 2º e 3º lugares de Tiago Silva e José Silva, respetivamente. Em 
Equipas, o Desportivo Jorge Antunes foi 2º. 

   A 4ª etapa do Campeonato Regional disputa-se novamente em Guimarães, a 19 de junho, com o 7.º BTT DHI Penha 
(Guimarães). 

BRUNO ALMEIDA E MANUEL BESSA VENCEM EM SÃO TORCATO 
BTT DOWNHILL 

V ITÓRIA PARA BRUNO ALMEIDA EM PORTO DE MÓS 

   A quarta etapa da Taça Cyclin' Portugal de Downhill realizou-se em 
Porto de Mós no fim de semana de 21 e 22 de maio. A prova, inter-
nacional e de categoria C2, disputou-se no domingo e colocou os pi-
lotos a descer pela pista do Figueiredo, em Ribeira de Cima. 

   O Desportivo Jorge Antunes fez-se notar mais um vez na categoria 
de Junior, ao conseguir os primeiros dois lugares da classificação com 
os pilotos Bruno Almeida e David Martins. O Desportivo Jorge Antu-
nes foi ainda o 3º classificado em Equipas. No ranking geral da prova 
em Junior, os três primeiros lugares pertencem a atletas do Desporti-
vo, sendo eles: Bruno Almeida, David Martins e Rui Ribeiro. Em 
Equipas, o Desportivo é 2º classificado. 

   A Taça de Portugal ruma nos dias 16 e 17 de julho até Tarouca, distrito de Viseu, para a realização da penúltima etapa da 
prova. 

ENDURO 

DAVID MARTINS VENCE NA TAÇA E NO ATLANTIC ENDURO 

   A Taça de Portugal de Enduro arrancou em São Brás de Alportel, no Al-
garve, nos dias 28 e 29 de maio. O atleta junior do Desportivo Jorge Antu-
nes, David Martins, conquistou o 1º lugar do pódio na sua categoria. 

   Mas não é só na Taça de Portugal que David Martins mostra o seu potenci-
al em Enduro. O atleta do Desportivo Jorge Antunes volta esta época a par-
ticipar no Atlantic Enduro Triple Crown, prova que venceu na época transa-
ta. No fim de semana de 11 e 12 de junho, David Martins pedalou na 2.ª 
etapa da prova, que decorreu em Terras de Bouro, tendo sido o primeiro na 
categoria de Junior, lugar que já tinha sido seu na 1.ª etapa, em Murça. 

   "Pode parecer fácil, mas acreditem que não é. Dei tudo em pista e conse-
gui vencer por uma boa margem", afirma o piloto. O Atlantic Enduro Tri-
ple Crown termina no fim de semana de 12 e 13 de novembro, na ilha da 
Madeira. 
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DJA PARTICIPA NO EURO TOUR DE PORTUGAL 2016 

- ZONA SUL 

   O Desportivo Jorge Antunes 
participa no próximo sábado, dia 
18 de junho, no Euro Tour Por-
tugal 2016 - Zona Sul. O evento 
é organizado pela AMDL 
(Associação de Matraquilhos do 
Distrito de Lisboa), no Centro de 
Treinos da AMDL, na freguesia 
de São João da Talha, concelho 
de Loures. 

   A prova é composta pelas se-
guintes categorias: Equipas Mas-
culinas (Men Doubles), Equipas 
Mistas (Mixed Doubles), Indivi-
dual Masculino (Men Singles) e 
Individual Feminino (Womens 
Singles). 

   O objetivo desta competição é 
a atribuição de ajudas de custo e 
pontuação para o ranking nacional e ranking geral individualmente por atle-
ta. 


