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S UB -20 APONTAM PARA O P LAY - OFF DO CAMPEONATO NACIONAL
A Federação Portuguesa de Futebol deu no final do mês de
janeiro a conhecer ,na Cidade do Futebol, o sorteio da 2ª fase
do Campeonato Nacional de futsal Júnior A/sub20. O Desportivo Jorge Antunes, que ficou apurado em primeiro lugar na 1ª
fase, entra nesta segunda fase com embates frente aos candidatos crónicos a disputar o playoff. Sobre o sorteio, o treinador
dos sub-20 André Martins referiu que o "sorteio não foi muito
favorável, começamos em casa com campeão nacional, o Sporting, e vamos de seguida ao favorito ao título, Benfica. Será
importante entrar bem para atingirmos objectivos e os adversários não foram os mais propícios a isso mas nesta fase não existem jogos fáceis, vão todos ter um grau de dificuldade elevado
pois estamos perante os melhores". Nesta segunda fase, o DJA
terá pela frente o Sporting, Benfica, Modicus, Caxinas, Belenenses, Porto Salvo e Boavista.
Juvenis apurados para a fase seguinte do distrital
Os juvenis do Desportivo Jorge Antunes terminaram em Janeiro a 1ª fase do campeonato distrital classificando-se na 2ª posição da geral, sendo apenas ultrapassados pelo S. Mateus por um
ponto. Recorde-se que a equipa liderada por Toni Martins ainda
não perdeu um único jogo esta época desportiva. Agora, em
Fevereiro, a equipa entrará numa nova fase que ditará o campeão do campeonato Distrital e o apuramento para a subida de
divisão para os nacionais.
Em declarações, o técnico Toni Martins, referiu que "a equipa terminou a 1ª fase, série B, em 2º lugar e agora vai enfrentar o 1º classificado da Serie A. O jogo será uma meia final e
disputa-se no dia 11/02, às 15h00, no Pavilhão Municipal de
Vizela e precisamos de encher a bancada para apoiar a equipa
na busca do objetivo de subir para os nacionais".
Também os iniciados continuam numa maré não conhecendo
ainda o sabor da derrota. Continuam a disputar a 1ª fase e em
2º lugar da classificativa. Os infantis atravessam uma boa fase
após a vitória por 6-0 e um empate a 3 golos com os Piratas.
Os benjamins continuam a disputar a 2ª fase do campeonato
onde têm pela frente equipas bastante fortes e competitivas.
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Airsoft

A IRSOFT TEAM PARTICIPARAM EM TRÊS EVENTOS EM JANEIRO
O Desportivo Jorge Antunes Airsoft Team esteve em destaque neste mês de Janeiro com várias participações em
eventos da região. A missão “The Jungle 2” em Fafe contou
com 8 elementos do DJA e traduziu-se numa clara vitória
com captura do líder inimigo. Seguiu-se um treino de reconhecimento em equipa em Santo Tirso que serviu para aprimorar as estratégias de cada um e as boas táticas individuais. Por último, a equipa vizelense participou num treino
conjunto em Vila do Conde. Aqui, o objetivo era treinar
coordenadas e conquistar determinados pontos no mapa. O
evento contou com 70 participantes de Airsoft.
Matraquilhos

C ARLOS A RAÚJO CONVOCADO PARA O CAMPEONATO DO M UNDO
O jogador Carlos Araújo pertencente à equipa do
Desportivo Jorge Antunes foi convocado pela seleção nacional para o campeonato do mundo de
Matraquilhos que se realiza na Alemanha. A "ITSF
WORLD CUP" está agendada para a cidade de
Hamburgo nos dias 12 a 16 de Abril e a seleção
nacional de seniores é composta por 12 atletas onde
se destaca Carlos Araújo que foi recentemte eleito
como o atleta do ano da modalidade pelo Desportivo Jorge Antunes no jantar de natal. Carlos Araújo
é o único atleta do distrito de Braga convocado.
Eventos

S EDE DO D ESPORTIVO J ORGE A NTUNES RECEBEU N OITE DE R EIS
O passado dia 07 de Janeiro voltou a ser uma Grande Noite de Reis na sede do Desportivo Jorge Antunes. E os grandes
reis da noite foram mesmo os presentes e o Grupo Musical SEDARF que fizeram magia neste primeiro evento de 2017. O
envolvimento e a alegria de todos voltou a proporcionar mais uma noite memovável no DJA. Parabéns a todos!
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Modalidades

2017 ARRANCA COM AS EQUIPAS CHEIAS DE VONTADE DE VENCER
Com o novo ano a arrancar, as várias equipas do Desportivo Jorge Antunes preparam-se para um 2017 repleto de eventos, provas, competições e muitos momentos de camaradagem e aprendizagem. Além do futsal, o Desportivo Jorge Antunes é hoje um clube pluralista e acolhe dinâmicas de várias modalidades. A mais recente, o Airsoft (foto 1), tem já em vista
vários eventos e tem participado em provas regionais. De longa data, a equipa dos Desportos de Combate (foto2) com
Rafael Silva a coordenar toda uma equipa de campeões regionais, nacionais e internacionais. Na foto 3 temos a equipa de
Matraquilhos que teve já em Vizela o acolhimento do campeonato nacional da modalidade. Na foto 4, liderados por
Augusto Pedrosa, a equipa de BTT fez a sua apresentação oficial com uma equipa para conquistar mais títulos ao vasto
historial já obtido. A equipa de DHI e Enduro está neste momento em fase de captações e de treinos para a época que
arranca na primeira semana de Março. Todas as equipas esperam neste ano de 2017 superar os objetivos e as conquistas de
2016, aumentar os seus conjuntos e partilhar bons momentos para mais tarde recordar.

Futsal

F ORMAR H OMENS , H ONRAR O E MBLEMA E VER A BANCADA CHEIA
A foto 2 ilustra um dos rituais que se repete em todos os jogos. Simples gestos demonstram o nosso agradecimento ao
público pela presença, pelo apoio e pela ajuda que dão ao universo do Desportivo Jorge Antunes. Dos Benjamins aos Sub20 é fora do campo que também começamos a vencer e é com estes cenários que ultrapassamos barreiras! É com casa cheia
e com um público junto a
nós do primeiro ao último
segundo que venceremos! Agora que estamos
com a época avançada quase
todos os jogos são autenticas
finais e será sem sombra de
dúvida o apoio do público o
factor chave.
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A EQUIPA DE A IRSOFT DO D ESPORTIVO
J ORGE A NTUNES PROVE EVENTO SOLIDÁRIO
A equipa Desportivo Jorge
Antunes Airsoft Team organiza no próximo dia 18 de
Junho de 2017, em Vizela,
uma prova de Airsoft solidário. A iniciativa intitulada
"Don´t Hunt, play airsoft"
terá um cariz social e o preço
das inscrições reverterá na
totalidade para a associação
Coração Azul que desempenha
um trabalho de proteção aos
animais abandonados e de
sensibilização para as áreas
ambientais/animais. O evento
tem o limite de 30 participantes e os interessados deverão
inscrever-se através do email: comunicacao@desportivojorgeantunes.com
A inscrição tem um custo de 5 euros e já incluí um reforço alimentar antes
da prova e um churrasco no final da iniciativa. Este é o primeiro evento
solidário da equipa que espera voltar a repetir a iniciativa futuramente.

J UVENIS NA FINAL DA PROVA
I NTERASSOCIAÇÕES DA F EDERAÇÃO
Os juvenis Bruno e Vasco Ribeiro chegaram à final do torneio interassociações pela seleção da AF de Braga. A equipa
acabou por ser derrotada na final pela equipa masculina sub17 de futsal da Associação de Futebol de Lisboa. 7-1 foi o
resultado da final que se realizou em Coimbra.

Q UERES PRATICAR D ESPORTO ?
T EMOS UM PAVILHÃO PARA TI !
O Pavilhão Desportivo Jorge Antunes, em S. Paio, está disponível para alugar em alguns horários. Confira junto da
secretaria do clube, pelos seguintes contactos:
+351 253 566 114 | +351 967 569 684

PARCEIROS
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