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DESPORTIVO 

JORGE ANTUNES 

DJA COM DOIS PÓDIOS NO PRO TOUR ITSF 2016 - BRAGA 

   O Desportivo Jorge Antunes participou no passado 
sábado no PRO TOUR ITSF 2016 - Braga de Matra-
quilhos. O evento desportivo foi organizado pela 
AMAPE, membro oficial do distrito de Braga, no dia 
09 de abril, na sede da mesma associação, na freguesia 
de Pedome (Vila Nova de Famalicão). 

   A competição de Singles foi bastante equilibrada ao 
longo do torneio, mostrando no final algumas surpre-
sas positivas, já previstas, como foi o caso do 3º lugar 
conquistado pelo atleta do Desportivo Jorge Antunes, 
Carlos Araújo. A competição de Doubles foi bastante 
intensa e emotiva durante as fases de qualificação e 
eliminação. Nesta categoria, o DJA voltou a alcançar o 
3º lugar do pódio com a dupla de atletas Carlos Araújo 
e Filipe Carvalho. Foi também organizado um Open de 
SpeedBall a contar para o Ranking Internacional ITSF. 

   O objetivo desta competição foi a atribuição de ajudas de custo e pontuação para o ranking nacional, internacional e ran-
king geral individualmente por atleta. Confira toda a classificação em www.desportivojorgeantunes.com. 

BRUNO ALMEIDA E DAVID MARTINS NA WORLD CUP DH EM LOURDES 

   Os atletas do escalão de Juniores do Desportivo Jorge Antu-
nes, Bruno Almeida e David Martins, participaram na 1ª etapa 
do Campeonato do Mundo de Downhill, o UCI MTB WORLD 
CUP 2016, FRANCE: DH 1, que decorreu em Lourdes no fim 
de semana de 09 e 10 de abril. Ambos os atletas estiveram em 
representação da Seleção Portuguesa de BTT DH. 

   Bruno Almeida e David Martins não conseguiram a qualifica-
ção para a final, mas contam que esta é sem dúvida uma experi-
ência a repetir. "A pista estava de medo e não deu para arriscar, 
sendo que ainda cometi muitos erros", conta Bruno Almeida. 

   Já David Martins afirma que, "na qualificação, a pista estava 
muito diferente do que tínhamos treinado na sexta-feira, e aca-
bei por cair numa curva antes de um dos saltos mais importan-
tes, o que me fez perder algum tempo". O atleta acrescenta que 
esta foi "uma prova fantástica e uma experiência que quero re-
petir. Agora preciso de treinar e melhorar alguns aspetos im-
portantes". 

   A participação dos atletas no Campeonato do Mundo ao servi-
ço de Portugal representa um orgulho para o Desportivo Jorge 
Antunes. 



RUI RIBEIRO VENCEU EM JUNIORES A 2ª ETAPA DO REGIONAL 
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   O Monte do Facho, em Barcelos, recebeu a segunda etapa do Campeonato do Minho de BTT DHI - CISION no domingo, 
dia 10 de abril. Denominada 2º BTT DHI Moto Galos, a prova decorreu entre as 13h00 e as 17h30. 

   Rui Ribeiro venceu na categoria de Junior. No pódio esteve ainda o atleta José Silva, no 3º lugar de Cadetes. Na classifica-
ção por Equipas, o Desportivo Jorge Antunes foi o 2º melhor conjunto. 

   A 3ª etapa do Campeonato Regional disputa-se em São Torcato, em Guimarães, a 15 de maio, com o 3.º BTT DHI Vila 
de São Torcato (Guimarães). 

BTT DOWNHILL 

FUTSAL 

DESPORTIVO TEM NOVA CASA EM 

V IZELA 

   O Desportivo Jorge Antunes iniciou no dia 05 de abril os 
treinos de Futsal no novo espaço do clube. O Pavilhão do 
Desportivo Jorge Antunes está situado na Rua do Calvário, 
n.º 344, na freguesia de São Paio, concelho de Vizela. Ao 
abrigo do contrato de comodato de cedência do Pavilhão 
Municipal de São Paio de Vizela, celebrado entre a Câmara 
Municipal de Vizela e o DJA, esta passa a partir de agora a ser 
a casa oficial do nosso clube. 

TROFÉUS DA L IGA FUTSAL 

JUVENIL FORAM ENTREGUES 

   No dia 02 de abril a equipa técnica do escalão de Traqui-
nas do Desportivo Jorge Antunes recebeu, em Fafe, o tro-
féu correspondente ao 2º lugar da 2ª fase da Liga Futsal 
Juvenil de Fafe. Os técnicos Filipe Teixeira, Vítor Pinto e 
Luís Gomes receberam a taça. A equipa terminou o campe-
onato com um total de 11 pontos em seis jogos. Parabéns a 
toda a equipa! 

FUTSAL 

CADETE 

3º José Silva 

7º Tiago Silva 

 

JUNIOR 

1º Rui Ribeiro 

4º André Silva 

5º Luís Tavares 

 

 

ELITE 

5º Raul Rodrigues 

11º Vítor Martins 

14º Carlos Silva 

26º Francisco Mateus 
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KICKBOXING 

   Na 9ª jornada da 2ª Fase do Campeonato Nacional de 
Juniores "A" Sub-20, o Desportivo Jorge Antunes 
recebeu o ADCR Caxinas, encontro que resultou nu-
ma vitória dos vizelenses, no último minuto de jogo, 
por 5-4. O jogo decorreu no domingo, dia 09 de abril, 
no Pavilhão Municipal de Vizela. Ruben, que bisou, 
Abreu, Paulo Lemos e Rui Pirata marcaram os golos 
do Desportivo. 

   “Entramos mal no jogo, muito nervosos, e cada erro 
cometido deu logo dois golos para o adversário. Fo-
mos recuperando, mas chegamos ao intervalo a perder 
por 4-2”, conta o técnico André Martins. Mas na se-
gunda metade do jogo a história foi outra. “O adversá-
rio não arriscava sair da pressão e aliviava bolas para a 
frente, para nós assumirmos o jogo e o risco. Aca-
bamos por ser premiados por isso a 1,16 segundos do 
fim com o golo da vitória”, explica o treinador. “Entendo que foi uma vitória justa, pois fomos a única equipa que tentou 
jogar e arriscou. Estes jogadores estão de parabéns, assim como a nossa fantástica massa adepta, que tem ajudado muito, e 
a nossa estrutura diretiva, que tudo tem feito para termos as melhores condições para alcançarmos os resultados”, acres-
centa. 

   O conjunto orientado por André Martins encontra-se agora na 4ª posição da tabela classificativa com 12 pontos. O DJA 
joga no próximo domingo, dia 17 de abril, a 10ª jornada frente ao Contacto FC, no Pavilhão Municipal de Refojos, em 
Cabeceiras de Basto. A partida está marcada para as 16H30. 

SUB-20: REVIRAVOLTA DÁ VITÓRIA IMPORTANTE FRENTE AO CAXINAS 
FUTSAL 

DJA/RS TEAM PARTICIPOU NA TAÇA DE PORTUGAL DE KICK 

   O Desportivo Jorge Antu-
nes/RS Team participou du-
rante o fim de semana de 09 e 
10 de abril na Taça de Portugal 
de Kickboxing, prova organiza-
da pela Federação Portuguesa 
de Kickboxing e Muay Thai. O 
evento realizou-se no Comple-
xo Desportivo de Alcabideche. 

   A Taça de Portugal é uma 
prova que funciona por equi-
pas, ou seja, o Desportivo Jor-
ge Antunes/RS Team ainda 
não apresenta atletas suficien-
tes para pontuar. No entanto, 
alguns atletas conseguir vencer 
nas suas categorias e sagrar-se 

campeões. São eles: Alfredo Pinto, Bruno Silva, André Silva e Tiago Gonçalves. De destacar ainda os vice-campeões Nuno 
Faria, Leandro Gomes e Bruno Macedo e Tiago Silva. Os atletas Joana Costa, Pedro Oliveira, Alcino Neto, Gonçalo Alves e 
Rodrigo Carvalho foram os restantes participantes da equipa. 

   "Estamos no bom caminho. Este é um projeto a longo prazo, por isso acredito que a Taça nos vai sorrir daqui a alguns 
anos", afirma Rafael Silva, mentor da equipa. "Tenho que ressalvar o desempenho e a entrega dos meus atletas", acrescenta. 

   O Desportivo Jorge Antunes/RS Team participou na Taça de Portugal de Kickboxing com um total de 13 atletas divididos 
pelas categoria de K1, Full-Contact, Light-Kick e Light-Contact. 
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PEDRO CARVALHO NA FASE SEGUINTE DO ARENA TOURNAMENT 

   O atleta do Desportivo Jorge Antunes/RS Team, Pedro Carvalho, marcou presença no Arena Tournament, que decorreu 
no passado dia 19 de março, no Arena de 
Matosinhos, vencendo a Pole 1. 

   Pedro Carvalho volta ao Arena no dia 23 
de abril, pelas 21 horas, para a disputa do 
cinto contra o atleta da Fluvial Kickboxing 
Filipe Albergaria, o vencedor da Pole 2. 
"O objetivo inicial está cumprido! Sou um 
dos finalistas para a luta pelo título em 
abril, vencendo a primeira luta por KO e a 
segunda por KO técnico, tendo o treinador 
do atleta decidido jogar a toalha", explica 
Pedro Carvalho. 

   Durante a noite disputou-se um Título 
Nacional Peso Galo, um Título Ibérico 
Super Ligeiro Junior e quatro Super Fights. 


