
   No dia 21 de junho, na nossa sede, decorreu a apresentação do novo website do 
Desportivo Jorge Antunes: www.desportivojorgeantunes.com. 
   O site é de utilização fácil e rápida, uma vez que se adapta a todos os dispositivos 
móveis. Neste novo espaço podem encontrar as notícias mais recentes de todas as 
modalidades, bem como a história desta associação, onde se integram fotografias e 
vídeo atuais e do passado. Este dia marcou também o início das comemorações dos 
35 anos do clube. 
   No mesmo evento foi ainda dado a conhecer o programa comemorativo do 35.º 
aniversário do Desportivo Jorge Antunes, que conta com diversas atividades a de-
correr ao longo do próximo ano. 

35 ANOS BRINDADOS COM NOVO SITE 

MENSAGEM DO PRESIDENTE 
   Os anos vão passando e associação vai-se solidificando e afirmando, sendo muito grandes as ex-
pectativas para o seu futuro. É indesmentível que tudo isto é fruto de uma aposta pessoal e, porque 
não, de uma forte teimosia de alguém em atingir importantes objetivos no mundo desportivo. 
Vimos lutando contra tudo e contra todos, sobretudo daqueles cidadãos anónimos que não com-
preendem a luta da associação, não entendem os seus objetivos, não sentem as suas vitórias, não 
reconhecem o quanto esta associação desportiva já deu a Vizela e às suas gentes, em termos ocupa-
cionais, lúdicos, recreativos, como passatempo, de imagem, de prestígio, de notoriedade, de dis-
tinção e de alegrias. Já mudamos o nome e o símbolo, mas nunca o espírito e o que sempre ele 
representou. 
   Para toda a direção da associação que há 35 anos acompanha, sente e vive as dificuldades e a ma-
nutenção de todas as modalidades, um agradecimento profundo e sincero. 

   Com todos vocês quero partilhar a nossa sede desportiva, de forma que possamos trabalhar, pensar e resolver as nossas dificuldades e 
festejar as nossas vitórias, espelhadas nos cerca de três centenas de troféus que a associação, com muita determinação e saber, conquis-
tou ao longo destes últimos 35 anos da sua existência. 
   Um bem-haja a todos! 
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Votos de louvor 

Em reunião de 3 de julho, a 
Câmara Municipal de Vizela 
aprovou, por unanimidade, 
votos de louvor à equipa de 
BTT Downhill, que conquis-
tou a Taça de Portugal na cate-
goria de equipas, aos atletas 
David Martins, que conquistou 
a Taça de Portugal, na catego-
ria de cadetes, e Augusto Pe-
drosa, que conquistou a Taça 
de Portugal, na categoria de 
Master 50, sendo agora o atual 
vice-campeão da prova. 

José Antunes 
Presidente do Desportivo Jorge Antunes 

Novo mini bus 

No dia 21 de Junho foi apresen-
tado e batizado o novo mini 
autocarro do Desportivo Jorge 
Antunes, uma viatura Mercedez 
com 20 lugares. A inauguração 
contou com a presença do pre-
sidente da Câmara Municipal de 
Vizela, Dinis Costa, sendo que 
procedeu-se ainda à benção 
pelo Padre Constantino Matos. 
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CONQUISTA DE QUATRO PÓDIOS NA TAÇA DE PORTUGAL 

DJA FESTEJOU O SÃO JOÃO 

O DOWNHILL VOLTOU AO MONTE DE SÃO BENTO 
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   O Museu Armando Antunes vai agora receber mais quatro tro-
féus. Após a 5.ª e última prova da Taça de Portugal de BTT 
Downhill, em Ribeira de Pena, o Desportivo Jorge Antunes/Bike 
Zone é agora o detentor do troféu nas categorias de EQUIPAS e 
de CADETES, esta pelo atleta David Martins. 

   Augusto Pedrosa, em MASTER 50, é agora o atual vice-
campeão da prova, enquanto que Francisco Salgado conquistou o 
3.º lugar em JUNIORES. 

   A prova de Ribeira de Pena, que se realizou no fim de semana de 
28 e 29 de junho, contou com 110 participantes, 10 dos quais 
atletas do DJA. A próxima prova do DJA está marcada para o fim 
de semana de 26 e 27 de julho no Monte da Padela, em Mujães, 

concelho de Viana do Castelo, e conta para o Campeonato Nacional da modalidade. 

BTT DOWNHILL 

   Depois de alguns anos de interregno, a pista de BTT DHI 
de São Bento das Pêras regressou ao calendário do Campe-
onato Regional do Minho/CISION para a disputa do BTT 
DHI - 35 anos Desportivo Jorge Antunes, prova organiza-
da conjuntamente pela Associação de Ciclismo do Minho 
(ACM), DJA e Câmara Municipal de Vizela. 
   Fernando Silva (RG-Centro Óptico de Fafe) venceu em 
elites e assegurou a liderança no Campeonato do Minho. 
Com uma escassa diferença, Rui Teixeira (RG-Centro 
Óptico de Fafe) obteve o segundo melhor tempo, enquan-
to Gil Marques (FAC - Famalicense Atlético Clube) termi-
n o u  e m  t e r c e i r o .               
   No escalão de Juniores, Raúl Rodrigues (DJA/Bike 
Zone) conquistou em casa a primeira vitória no campeona-
to, enquanto o seu colega de equipa Francisco Salgado 
foi segundo e Luís Costa (RG-Centro Óptico de Fafe) ter-
ceiro. Após quatro provas, Emanuel Sousa (RG-Centro 
Óptico de Fafe) - que não disputou a prova de Vizela - 
l i d e r a  o  c a m p e o n a t o . 

   Em Cadetes, Bruno Almeida (individual) quebrou a in-
vencibilidade do Campeão do Minho Diogo Pinto (RG - 
Centro Óptico de Fafe). Diogo Pinto garantiu o segundo 
lugar e permanece na liderança da classificação geral, en-
quanto Carlos Martins (DJA/Bike Zone) foi o terceiro 
classificado. Ricardo Soares (DJA/Bike Zone), Cam-
peão do Minho em título em Master 30, venceu conforta-
velmente e ascendeu à liderança do Campeonato, enquan-
to Jorge Fonseca (RG-Centro Óptico de Fafe) obteve o 
segundo melhor tempo e João Carvalho (FAC - Famalicen-
se Atlético Clube) o terceiro. José Carneiro (FAC - Fama-
license Atlético Clube), campeão em 2013, voltou a ven-
cer em Master 40 e permanece invicto no comando da 
competição, classificando-se em segundo José Rodrigues 
( R G  -  C e n t r o  Ó p t i c o  d e  F a f e ) . 
   Invencível está igualmente Augusto Pedrosa (DJA/
Bike Zone), 1.º lugar no Campeonato Nacional de BTT 
DHI de 2013 e 1.º lugar nesta prova. Na promoção, o me-
lhor a descer a pista de Vizela foi Miguel Pereira, classifi-
cando-se em segundo Vítor Martins e em terceiro Rui Al-
meida. Coletivamente a vencedora foi a equipa DJA/
Bike Zone, seguindo-se a formação Restauradores da 
Granja - Centro Óptico de Fafe e o FAC -Famalicense 
Atlético Clube. 

   Foi com muita música e anima-
ção que o Desportivo Jorge An-
tunes organizou, pela quarta vez, 
a Festa de São João. 
   As sardinhas no pão e o caldo 
verde não faltarem nesta festa, 
organizada em conjunto com o 
Ginásio VizelaFitness. 



   O Pavilhão Municipal da Póvoa de 
Varzim acolheu, no passado dia 15 de 
Junho, o I Torneio de Formação Eng. 
Aires Pereira, organizado pelo Póvoa 
Futsal. Mais de uma centena de miúdos 
entre os cinco e os dez anos competi-
ram perante uma plateia que também 
p a r t i c i p o u  n a  f e s t a . 
   Seis clubes divididos por dois escalões 
(Traquinas e Benjamins) competiram 
durante todo o dia, acabando por sagrar
-se campeões o Desportivo Jorge Antu-
nes em Traquinas e o Boavista FC em 

JUVENIS COM BOA PRESTAÇÃO NA FINAL FOUR 

TRAQUINAS VENCEM NA PÓVOA DE VARZIM 

DJA DE VOLTA AOS TÍTULOS 

“DOIS ANOS DEPOIS ,  O 

DJA VOLTOU ÀS 

CONQUISTAS . É UM 

CRESCIMENTO 

NOTÓRIO . ” 
ADRIANO RIBEIRO , 

COORDENADOR TÉCNICO DA 

FORMAÇÃO 
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   O objetivo de restruturação das camadas jovens do Desportivo Jorge Antu-
nes, proposto pela direção do clube no início da época, foi cumprido. Dois 
anos depois, a associação voltou às conquistas. Juniores e Juvenis são, este ano, 
campeões distritais da Associação de Futebol de Braga. Mais que isso, os Juve-
nis chegaram ainda à Final Four da Taça Nacional, alcançando o 3.º lugar da 
competição. Os Juniores também não se ficaram pelo campeonato, conquis-
tando a inda  o  2. º  lugar  na  Taça  da  A.F.  Braga . 
   Quanto aos Benjamins, o escalão teve um crescimento técnico e tático notável. Já os 
Infantis, quase todos de primeiro ano, vão dar continuidade no clube, sendo candidatos 
ao título na próxima época. À parte das conquistas, “o importante é mesmo o crescimen-
to com organização”, refere o coordenador técnico da formação, Adriano Ribeiro. 
   Para finalizar a excelente época, nada como estar mais uma vez presente na Festa do 
Futebol, em Barcelos, onde as nossas equipas foram homenageadas e congratuladas com 
os prémios referentes às suas conquistas. 

FUTSAL 

FUTSAL 

1ª Jornada 

SL Benfica 3-2 DJA 

ADCR Caxinas 4-6 Sporting CP 

2ª Jornada 

DJA 4-1 ADCR Caxinas 

SL Benfica 1-5 Sporting CP 
 

3ª Jornada 

Sporting CP 3-1 DJA 

ADCR Caxinas 4-4 SL Benfica 

Classificação final: 

Sporting CP– 9 pontos 

SL Benfica – 4 pontos 

DJA – 3 pontos 

ADCR Caxinas – 1 ponto 

   A cidade de Castelo Branco foi a anfitriã da Final Four da Taça Nacional de 
Juvenis durante os dias 20, 21 e 22 de Junho. O Sporting CP sagrou-se bi-
campeão nacional da competição, depois de ter vencido as três partidas. Para 
os leões, este foi o culminar de uma excelente época. 
   No entanto, o Desportivo Jorge Antunes não foi um fraco adversário, con-
seguindo uma boa exibição frente ao SL Benfica e ainda uma vitória contra o 
ADCR Caxinas, equipa que acabou por apenas somar um ponto durante os 
três jogos. 
   Toni Martins e os seus miúdos estão assim de parabéns pela época que agora 
acabou, uma vez que levaram o Desportivo Jorge Antunes ainda mais avante. De lem-
brar ainda que a equipa já havia sido campeã distrital da A.F. Braga durante este ano. 

FUTSAL 
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PASSATEMPOS 

Nível de dificuldade 

TREINOS DE CAPTAÇÃO PARA INICIADOS E JUVENIS 
 
   SE GOSTAS DE JOGAR FUTSAL E O ESPÍRITO DE EQUIPA É O TEU FORTE, ENTÃO VEM 
FAZER PARTE DO DESPORTIVO JORGE ANTUNES! 
   APARECE AO PAVILHÃO MUNICIPAL DE VIZELA NOS DIAS 21, 22, 24, 28, 29 E 31 DE 
JULHO ENTRE AS 18H30 E AS 20H00 (INICIADOS) E AS 20H00 E AS 21H30 (JUVENIS). 
 

ESTAMOS À TUA ESPERA! 

Quizz DJA 

1 - Em que ano o DJA venceu a Taça 
dos Campeões Europeus? 

2 - Qual o nome dos irmãos funda-
dores do clube? 

3 - Como se chama o Museu do DJA? 

4 - Quem era o treinador da equipa 
sénior na época 2006/07? 

5 - Atualmente, quais as modalidades 
praticadas no DJA? 

Envia-nos as respostas do quizz para o nosso email e faz “like” na 
página oficial do Facebook. 

O primeiro a acertar nas cinco questões recebe um cachecol. 
 

As soluções dos passatempos serão divulgadas através do site e Fa-
cebook do clube na última semana de cada mês. 

sudoku 

CAMPANHA DE ANGARIAÇÃO DE SÓCIOS 

   A Câmara Municipal de Vizela promove, no dia 19 
de julho, a Mostra da Saúde e do Desporto de 
Vizela, que conta com várias associações e setores 
de atividade da cidade. 

   A Associação - Desportivo Jorge Antunes vai estar 
presente de modo a fomentar diversas atividades 
relacionadas com as modalidades praticadas no clu-
be. 

   A Mostra da Saúde e do Desporto realiza-se no 
Jardim Manuel Faria durante todo o dia de sábado. 

  Propomos que todos se juntem a nós. Temos várias 
surpresas para este dia. 

   A Associação - Desportivo Jorge Antunes está prestes a 
arrancar com uma campanha de angariação de só-
cios. Neste momento, o clube encontra-se numa fase de 
captação de parceiros. 

   Através destas negociações pretendemos que mais pessoas 
façam parte da associação e que, deste modo, possam usu-
fruir de vantagens juntos dos futuros parceiros. 

   Caso esteja interessado em se tornar nosso parceiro não 
hesite em contactar-nos. No que diz respeito aos novos 
sócios, esperamos por vós, sendo que adiantamos já que a 
associação está a preparar um Kit Sócio, cujos pormeno-
res serão revelados dentro de poucos dias. 


