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H OMENAGEM E ATRIBUIÇÃO DE DOIS PRÉMIOS D ESPORTIVOS
O Desportivo Jorge Antunes esteve em destaque neste
mês de Março com a presença em dois eventos promovidos pela autarquia vizelense que tinham como objetivo, por um lado, homenagear o trabalho da associação
e, por outro lado, premiar os melhores do desporto
referente à época de 2015/2016.
No primeiro caso, na cerimónia pública “Vizela reconhece” promovida pela Câmara Municipal de Vizela, a
autarquia reconheceu o trabalho que tem sido realizado
pelas associações/coletividades/instituições concelhias,
quer seja ao nível cultural, desportivo, social ou outro,
e que é desenvolvido com a Autarquia um trabalho de
parceria, através da dinamização de várias iniciativas, sempre com o
objetivo de apostar na diversidade da oferta de atividades à população
vizelense. Aqui, o Presidente da Direção José Antunes recebeu pelas
mãos do Presidente da Câmara, Dinis Costa, a placa de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido no clube .
O destaque do clube ocorreu ainda na quinta edição da Gala do Desporto de Vizela que se realizou no passado dia 13 de Março e que fez
parte do programa festivo do 19º aniversário do Município. O Desportivo Jorge
Antunes voltou a
candidatar-se aos
diversos galardões em disputa
e esteve nomeado para 5 categorias, a saber: Fomento Jovem, Equipa
Juvenil, Equipa Sénior, Mérito Desportivo e Clube do Ano. Logo no
arranque da V Gala do Desporto os atletas campeões dos Desportos de
Combate do Desportivo Jorge Antunes receberam os votos de louvor
pelos feitos alcançados durante a
é p o c a
2015/2016,
seguindo-se a apresentação dos vencedores das diversas categorias.
Aqui, pelas mãos de Manuel Machado, presidente da AF Braga, o
dirigente Rafael Silva recebeu o primeiro galardão para o DJA, o prémio “Fomento Jovem” que enaltece o trabalho e dedicação efectuado
no departamento juvenil. Mas além deste prémio, o DJA venceu ainda o galardão de “Equipa Juvenil”. Referente aos feitos da equipa de
Downhill com diversos pódios alcançados e chamadas à seleção nacional, o dirigente Augusto Pedrosa recebeu o segundo prémio da noite
para o clube que voltou a destacar-se na aposta no desporto juvenil.
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Futsal

R ÚBEN F REITE CONTINUA A SER APOSTA DA S ELEÇÃO N ACIONAL
O jogador dos sub-20 foi duplamente convocado neste mês de
Março. Nos dias 7 e 8, o treinador nacional José Luís Mendes de sub
-21 chamou o jovem jogador para um particular frente à Rússia nos
Açores. Os dois jogos decorreram no Pavilhão de Vila Franca do
Campo e Rúben Freire foi suplente utilizado em ambos os encontros que ditaram uma vitória lusa por 4-2 e um empate 4-4. Mas, o
jogador do DJA além da convocação para os sub-21, teve neste mês
mais uma nova chamada, agora, para os sub-19. Nos passados dias
21 e 22 de Março, Rúben Freire teve a oportunidade de enfrentar a
Espanha num duplo encontro também. O primeiro embate ditou
uma derrota por 0-2 e o segundo embate um empate a 2-2.
Futsal

J UVENIS VENCERAM E ESTÃO NA FINAL DA T AÇA AF B RAGA
Os juvenis disputaram a meia final da Taça da AF de Braga frente à
equipa do Colégio das Caldinhas e os pupilos orientados por Toni Martins venceram por 3-4, apurando-se assim para a final da competição.
Em Areias, Santo Tirso, não foi um jogo fácil e segundo a equipa técnica
“o adversário dificultou-nos a vida ao máximo, até porque tem uma
excelente formação orientada pelos seus dirigentes e treinadores. Foi
um jogo muito intenso contra um adversário com muita qualidade, mas
é inteiramente justo chegarmos a esta final devido ao trabalho feito pelos
nossos jogadores. Muito trabalharam e continuam a dedicarem-se para
levar o nome de Jorge Antunes mais além”. Os Juvenis vão agora disputar a final frente ao Nogueiró Tenões. Uma equipa que impossibilitou a
chegada dos juvenis aos nacionais, prevendo-se assim uma final difícil.
BTT Downhill

A UGUSTO P EDROSA E M ANUEL B ESSA JÁ FORAM AOS P ÓDIOS
A equipa de BTT Downhill está já em máxima rotação nas provas nacionais e regionais. Na Taça de Portugal já levam três
provas disputadas, a primeira em Arimbo, a segunda na Pampilhosa da Serra e a terceira na Lousã onde Augusto Pedrosa
conquistou o 3º lugar do pódio. A nível regional, o DJA ficou a 2º lugar por equipas na 1ª prova do campeonato do Minho .
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M ÊS TERRÍVEL PARA AS ASPIRAÇÕES DOS SUB -20 NO NACIONAL
A equipa de sub 20 do Desportivo Jorge Antunes acabou por ter um mês de Março terrível no campeonato nacional e
deitou por terra as aspirações de se apurar para o play-off. Depois das primeiras quatro jornadas onde tudo ficou em aberto, a derrota na 5ª jornada em casa frente ao líder Belenenses veio destabilizar a equipa que teve a oportunidade neste
encontro de mudar o rumo do campeonato. Seguiu-se a deslocação aos Leões Porto Salvo e consumou-se mais uma
"derrota comprometedora” por 4-3. Na 7ª jornada, os sub-20 receberam o Boavista e era o tudo por tudo. Com muita
infelicidade neste encontro, os pupilos de André Martins perderam por 6-8 e segundo o técnico “tínhamos de ter ganho,
não conseguimos e agora temos de dignificar a camisola. Foi uma péssima primeira volta e devíamos ter feito mais". Na 8ª
jornada surgiu o Sporting que aplicou a quarta derrota consecutiva do Desportivo Jorge Antunes. A equipa ocupa a penúltima posição da classificativa. No que diz respeito às restantes equipas de formação, continuam de forma regular as suas
fases do campeonato e a praticar futsal dentro da quadra desportiva. Os Benjamins continuam a 3ª fase do campeonato, os
infantis arrancaram a 2ª fase do campeonato e os iniciados deram também início à segunda fase do campeonato. Nota de
destaque para os Juvenis que alcançaram a final da Taça de AF Braga e aguardam agora a confirmação da data da final.
5ª Jornada: DJA 2-3 Belenenses

6ª Jornada: Leões Porto Salvo 4-3 DJA

7ª Jornada: DJA 6-8 Boavista

8ª Jornada: Sporting 7-1 DJA

Matraquilhos

S EDE DO DJA VIU EQUIPA DE MATRAQUILHOS VENCER A 1ª PROVA
Decorreu no passado sábado dia 25 a primeira prova
do campeonato distrital de Matraquilhos, prova essa
que foi realizada na sede do DJA. Nesta primeira prova
estiveram presentes 7 das 8 equipas que vão disputar o
campeonato distrital. Segundo o responsável da equipa, Carlos Araújo, "o DJA entrou muito bem nesta
primeira prova tendo ganho todos os jogos, estando
assim em primeiro lugar na tabela com 6 pontos de
avanço face ao segundo classificado. De realçar a boa
prestação da equipa , onde conseguimos mostrar que
estamos num bom momento de forma".
Recorde-se que anteriormente a equipa de Matraquilhos do Desportivo Jorge Antunes tinha vencido o
torneio de abertura da AM Minho.

ASSOCIAÇÃO - DESPORTIVO
JORGE ANTUNES

P ARTICIPAÇÃO NA “O PERAÇÃO F OXTROT ”
EM L EIRIA COM OS WOLFPACK C ONTRACTOR

Travessa de Frades, n.º 155
4815-533 Vizela
Tel: +351 253 566 144 / +351 967 569 684
Email: geral@desportivojorgeantunes.com

WWW.DESPORTIVOJORGEANTUNES.COM
WWW.FACEBOOK.COM/
DESPORTIVOJORGEANTUNES

A VENCER DESDE 1979, MUITO MAIS
DO QUE UM CLUBE

No fim-de-semana de 25 e 26 de março, a equipa de Airsoft do Desportivo
Jorge Antunes esteve presente no evento "Operação Foxtrot" em Leiria, ao
convite dos WolfPack Contractor, equipa residente. O evento proporcionou
momentos de convívio, fairplay e camaradagem entre as duas equipas. No
sábado, a equipa DJA Airsoft Team fez um reconhecimento da área de jogo e
um treino, para que no domingo estivessem preparados para dar muita luta
aos Wolfpack. A chuva e o frio não pararam dando às duas equipas ainda
mais garra para continuar com o evento. Como desfecho, foi organizado um
churrasco, contando com muita diversão, aprendizagem e desportivismo.

I NICIADOS CONTINUAM A SER
CHAMADOS PELA SELEÇÃO SUB -15

A Associação de Futebol de Braga tem convocado por diversas vezes neste mês os jogadores do Desportivo Jorge Antunes para treinos de preparação da seleção distrital de futsal
sub15. Rafael Martins, Rodrigo Cunha e Vitor Lopes têm
sido os mais frequentes nos treinos de preparação.

C ARLOS A RAÚJO VAI DISPUTAR O
CAMPEONATO M UNDIAL EM A BRIL
O campeonato do mundo de Matraquilhos "ITSF WORLD
CUP" que se realiza na Alemanha, está prestes a arrancar e o
atleta do DJA viaja para a cidade de Hamburgo nos dias 12 a
16 de Abril para representar a seleção nacional de seniores
que será composta por 12 atletas.
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