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“C OMENDADOR A RMANDO A NTUNES ” É DESEJO DE D INIS C OSTA
O Presidente da Câmara Municipal de Vizela,
Dinis Costa, afirmou no jantar de natal do Desportivo Jorge Antunes que é mais do que merecido o reconhecimento nacional do trabalho e
obra de Armando Antunes, presidente da
Assembleia Geral do Desportivo Jorge Antunes.
Na noite em que Dinis Costa foi homenageado
pelo DJA com o prémio “reconhecimento”
2016, o autarca iniciou primeiro o discurso pelo
agradecimento: “hoje recebo este prémio de
reconhecimento, mas acima de tudo, a Câmara
Municipal é que tem de estar agradecida pelo
trabalho que o Desportivo Jorge Antunes faz
quer ao nível do desporto, quer ao nível da cultura através também da Fundação Jorge Antunes. Mas deixe-me também, José Antunes, reconhecer o excelente trabalho que tem feito e que tem dado muito de si em
prol do concelho. É com grande orgulho que recebo este prémio e não estava a contar mesmo”. E continuou: “É com emoção que ouço as suas palavras Armando Antunes, um senhor com grande humanismo, um empresário com as suas qualidades e com conhecimentos a nível nacional. Espero, vou deixar aqui a mensagem, espero que ainda se consiga algo que já
devia ter há muitos anos. Espero que o senhor seja nosso Comendador. Existem por este país fora tantos comendadores
que não chegam aos seus calcanhares. Já merece pelo seu trabalho empresarial e social. A Câmara Municipal vai fazer de
tudo para levar o assunto ao Presidente da República e desenvolver o protocolo necessário para que tal aconteça. Você
merece.” reforçou Dinis Costa.
Recorde-se que o título de Comendador é uma Ordem de Mérito que se “destina a galardoar actos ou serviços meritórios
praticados no exercício de quaisquer funções, públicas ou privadas, que revelem abnegação em favor da colectividade” e é
atribuído pelo Presidente da República.
Já Armando Antunes, no seu discurso no Jantar de Natal, não deixou passar em claro a presença de Dinis Costa referindose a ele como “um grande e especial amigo desta instituição”. E afirmou: “ao longo dos 37 anos já recebemos outros presidentes de Câmara e vós sois aquele presidente que pelo seu desempenho tornou realidade as aspirações do Desportivo. Um
pavilhão digno e uma sede. O seu desempenho e o vosso esforço foram e está a ser compensado com o cenário que está à
frente dos olhos e que deve ser de grande satisfação”. Também José Antunes, presidente da Direção do Clube, usou da
palavra neste jantar que reuniu mais de uma centena de pessoas. Aproveitando a mensagem de Armando Antunes, o líder
comentou que pelo “clube passaram três presidentes da câmara, de Guimarães e Vizela, e temos algumas partidas na
memória que nos chegaram a fazer. Inclusive darem-nos uma chave para uma sede e quando chegamos lá tinham mudado
as fechaduras todas. Mas eu e os diretores não nos cansamos de agradecer ao atual presidente da Câmara porque o clube
sempre viveu com dificuldades e quando começamos a sentir necessidade de algumas infraestruturas (carrinha, sede, pavilhão) tivemos neste presidente o apoio necessário para continuar a crescer em escalões e modalidades”.
A noite foi de alegria e os votos de um bom natal e um bom ano novo foi transversal a todos os presentes.
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J ANTAR DE N ATAL DO DJA PREMIOU OS MELHORES DO ANO 2016
O Desportivo Jorge Antunes promoveu no passado dia 16 de dezembro o jantar de natal onde vários atletas foram distinguidos. A noite de festa e de união da família do DJA voltou a juntar mais de uma centena de pessoas à mesa para celebrar a
quadra natalícia e ainda premiar os melhores atletas do ano. A noite ganhou outro brilho com a atribuição do prémio
“Mérito” ao colaborador Jaime Leite e ainda com a atribuição do prémio “Reconhecimento” ao presidente da Câmara Municipal de Vizela, Dinis Costa.
Melhores do Ano 2016: BTT Downhill: Manuel Bessa; Kickboxing: João Carvalho; M.M.A.: Nuno Faria; Matraquilhos:
Carlos Araújo; Futsal Benjamins: João Black; Futsal Infantis: Diogo Machado; Futsal Iniciados: Rafinha; Futsal Juvenis:
Bruno Ribeiro; Futsal Sub-20: Rúben Freire; Mérito: Jaime Leite; Reconhecimento: Dinis Costa.
Nesta noite foram ainda homenageados os gerentes das empresas “Cultifusão” e “Sacor” pelas parcerias com o DJA.
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Desportos de Combate

2º L UGAR POR EQUIPAS NO CAMPEONATO NACIONAL DE KICKBOXING
Realizou-se no fim de semana de 17 e 18 de Dezembro o
Campeonato Nacional de Kickboxing organizado pela Federação Nacional. O evento que se realizou em Guimarães consagrou a equipa RSteam/DJA como a segunda melhor de Portugal. Segundo o dirigente Rafael Silva, este “foi apenas o segundo
ano de participação da nossa equipa, fomos campeões regionais
(pela segunda vez) e apurámos 14 atletas para o Nacional. Os
nossos atletas tiverem um bom desempenho conseguindo o
segundo lugar por equipa a nível nacional”. Sobre o resultado, o
responsável pelos desportos de combate do Desportivo Jorge
Antunes comentou que “o segundo lugar por equipas orgulhame muito como treinador mas deixa um gosto de querer mais
porque metade dos nossos atletas não puderam participar no
Nacional por motivos profissionais ou por estarem com gripe.
Tenho a certeza que se todos estivessem disponíveis o primeiro lugar seria nosso, uma vez que os atletas mais experientes
foram os que não puderam dar o contributo à equipa. Assim, com o segundo lugar por equipas conquistado, foram ainda
consagrados a nível individual os seguintes atletas: Sagraram-se campeões: Diogo Valente; João Carvalho e Leandro Rodrigues Gomes. Vencedor direto: Gonçalo Alves. Vice campeões: Joana Costa; Alfredo Pinto; Ana Sofia Tinoco e Alcino
Neto.
Matraquilhos

D ESPORTIVO TORNOU V IZELA A C APITAL DOS M ATRAQUILHOS 2016
O Campeonato Nacional de Matraquilhos 2016 foi
realizado no Pavilhão Municipal de Vizela, na cidade
de Vizela, entre os dias 09 e 11 de Dezembro de
2016. Este evento integrou várias competições e
definiu muitos campeões, que disputaram ainda o
título no Campeonato Nacional de Associações Masculinas da 1ª e 2ª Divisão Nacional e Femininas.
Em Vizela foi realizada ainda a Supertaça de Portugal
e o Campeonato Nacional de Equipas e Individual
nas suas diversas categorias e pela primeira vez na
categoria de cadeiras de rodas. Estiveram presentes
mais de 200 atletas oriundos de vários pontos do
país, nomeadamente dos distritos de Aveiro, Braga,
Porto, Castelo Branco, Faro, Leiria, Lisboa, Santarém, e Arquipélago da Madeira que disputaram arduamente os títulos em
disputa. O Desportivo Jorge Antunes trouxe a Vizela um dos maiores eventos do ano com centenas de participantes e
apoiantes, lotando vários estabelecimentos de hotelaria e dando ainda um grande contributo na promoção do turismo e
desporto vizelense. A Federação Portuguesa de Matraquilhos e Futebol de Mesa “saúda o desportivismo e fair play que esteve presente em quase todos os jogos e que contribuiu para a realização de uma grande competição”. Foram mais de 800
jogos disputados ao longo destes dias e realce para a primeira vez que foi disputada a categoria de cadeiras de rodas que contou com a presença de 14 atletas oriundos das delegações da Associação Portuguesa de Deficientes de
Lisboa, Porto e Braga. A FPMFM afirma que “foi
com orgulho que recebemos os atletas desta categoria que demonstraram a qualidade que têm para disputar esta modalidade. Um especial agradecimento à
Associação Desportivo Jorge Antunes pela sua candidatura e colaboração neste evento sendo o nosso
principal parceiro”.
Um evento memorável que ficará gravado também
na história do Desportivo Jorge Antunes.
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B RUNO R IBEIRO E V ASCO R IBEIRO VÃO À
FINAL F OUR PELA SELEÇÃO DA AF B RAGA
A Seleção de Futsal Masculino Sub-17 da AF Braga
carimbou no passado dia 21
de dezembro o passaporte
para a Final Four do Torneio
Inter-Associações, a realizar
em Coimbra nos próximos
dias 29 e 30 de Dezembro. A
Seleção da AF Braga venceu,
num grande jogo de Futsal, a
sua congénere da AF Porto
por 2-0 no desempate da
marca de grande penalidade,
após um empate a três bolas
no tempo regulamentar. Recorde-se que os juvenis do Desportivo Jorge
Antunes, Bruno Ribeiro e Vasco Ribeiro, integram a seleção da AF Braga
que vai disputar com a equipas da AF Viseu o acesso à final. Beja e Lisboa, da
Zona Sul, são as outras seleções a garantirem a presença na Final Four. Esta
fase final decorrerá na cidade de Coimbra, no Pavilhão Multiusos Dr. Mário
Mexia. Confira a programação dos jogos: Dia 29 : 10h00- AF Lisboa vs AF
Beja; 12h00- AF Viseu vs AF Braga. Dia 30: 12h00- Jogo 3º e 4º Lugar;
12h00- Final.

DJA A IRSOFT TEAM COM EVENTO
NO FIM DO ANO EM V IZELA
A equipa de Airsoft do Desportivo Jorge Antunes realiza o
segundo jogo de airsoft em Vizela. O evento, agendado para
o próximo dia 31 de dezembro, está aberto a 25 participantes para disputarem a missão "Fim De Ano - Catch the
Drug". A missão começa pelas 09h30.

37 A NOS DE EXISTÊNCIA E UM
DESEJO DE UMAS FESTAS FELIZES

O Desportivo Jorge Antunes comemorou neste 27 de
Dezembro o seu 37º aniversário. Uma data que nos faz
recordar a história e todo o percurso realizado pelo clube.
Nesta data festiva aproveitamos para desejar uma festas felizes e que 2017 seja um ano de saúde e de muitos sucessos.
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