A VENCER DESDE 1979, MUITO MAIS DO QUE UM CLUBE

D ESPORTIVO
J ORGE
E DIÇÃO

MENSAL

ANTUNES
N .º

34

A BRIL

DE

2017

J UVENIS DISPUTARAM A FINAL DA T AÇA DA AF DE B RAGA
A equipa do Desportivo Jorge Antunes atingiu a final da Taça da AF de Braga depois da vitória na 1ª eliminatória frente
aos Piratas por 4-3, da vitória na 2ª eliminatória por 4-0 ao Sobreposta e da vitória nas meias finais por 2-3 frente ao Colégio das Caldinhas. Na final frente ao Nogueiró Tenões, equipa que já tinha bloqueado os juvenis na 2ª fase, os pupilos
orientados por Toni Martins acabaram por não conquistar o troféu depois de uma segunda parte de grande nível e cheia de
garra. 7-2 foi o resultado final num jogo que merecia outro resultado. Uma palavra também para a equipa do Nogueiró
que voltou mais uma vez a mostrar o talento que esta equipa possui. À nossa equipa de juvenis os parabéns pelo percurso
nesta prova e pelo talento que evidenciou nestas competições. Este jogo foi transmitido em direto e encontra-se disponível
no nosso site em www.desportivojorgeantunes.com.

S UB 20 E A RECTA FINAL DA 2ª FASE DO CAMPEONATO
Já a equipa de sub 20 chega à final do campeonato depois de já ter afastado o sonho de se apurar para o play off de campeão. Neste mês de abril contabilizou cinco encontros que ditaram 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Na 9ª jornada recebeu
o Benfica num encontro que terminou com uma derrota por 1-4 no pavilhão DJA em S. Paio. Na jornada seguinte foi a vez
de disputar o encontro com o Modicus. Um encontro que a equipa orientada por André Martins venceu por 5-3 e que
consolidava o sexto lugar da classificativa. Seguiu-se o Caxinas na 11ª jornada que ditou um empate 2-2. Neste encontro
André Martins referiu que foi "um bom jogo de futsal em S. Paio com as equipas a quererem ganhar. O Caxinas esteve
melhor na primeira parte mas saímos para o intervalo a vencer por 1-0. Na segunda parte inverteu-se. Fomos melhores
mas o Caxinas foi eficaz”. Seguiu-se a visita a Belém para enfrentar o Belenenses (3-2) e já no último jogo em casa para o
campeonato os sub 20 foram também derrotados por 2-7 frente ao Leões de Porto Salvo, outra equipa apurada para o play
off. Neste último jogo em casa, muitas emoções ficaram na quadra com alguns jogadores a fazerem o jogo de despedida.
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J UVENIS PARTICIPARAM NO TORNEIO ORGANIZADO PELO CONTACTO
O Desportivo Jorge Antunes participou no torneio de juvenis organizado pelo Contacto FC. Nos dois jogos disputados o DJA acabou por
empatar e segundo a equipa técnica, o torneio "não correu como prevíamos mas demos mostra de que somos melhores. O primeiro jogo foi
frente ao Contacto e empatamos a uma bola no final da partida em que
poderíamos ter ganho folgadamente mas assim não deu e nos pênaltis
perdemos. No segundo jogo empatamos 3-3 contra a equipa do Francisco Franco, equipa proveniente da Madeira, e que demos boa réplica
contra um adversário que se apresentou com uma equipa de juniores e
em que também perdemos nos pênaltis. Mas resumo geral fizemos uma
boa prestação tendo em conta que fizemos os dois jogos seguidos”.
Futsal

R AFAEL M ARTINS “R AFINHA ” CONVOCADO PELA SELEÇÃO NACIONAL
O atleta da equipa de iniciados do Desportivo Jorge Antunes recebeu neste
mês a primeira convocação da equipa técnica nacional de futsal sub-15,
depois de ter sido observado no Torneio Interassociações que se disputou
em Aveiro. Em Rio Maior, com mais 29 atletas, Rafinha fez a sua estreia e
referiu que foi “um sonho realizado de representar a seleção nacional”. O
nosso atleta, que foi o único representante da AF de Braga, teve a oportunidade de mostrar as suas qualidades no Centro de Estágios e Formação Desportiva de Rio Maior durante quatro sessões de treinos. Este estágio serviu
para a seleção ter uma “base alargada de jogadores para ficarmos com uma
ideia mais real do que eles podem valer, sobretudo inseridos neste contexto
de Seleção. Estes jogadores levaram daqui alguns ensinamentos para trabalharem no clube e para que consigam, no futuro, integrar as seleções nacionais mais jovens", revelou Pedro Palas. E continuou: "Foi um estágio extremamente positivo, tivemos aqui os melhores atletas nacionais deste escalão.
Permitiu-nos ter uma observação in loco, com treinos bi-diários. É um grande orgulho para eles estar com este símbolo ao peito", concluiu o treinador.
AIRSOFT

DJA NA MISSÃO “C AÇA AO H OMEM 3” COM 70 PARTICIPANTES
A equipa DJA Airsoft Team fez parte dos 70 participantes no evento
“Caça ao Homem 3” organizado pelos 278 BravVs em Vale de Telhas,
Mirandela. Desta vez, a equipa de airsoft do Desportivo Jorge Antunes
pôs à prova os seus limites físicos e psicológicos. Sob um clima agreste e
sobre um terreno áspero, manteve-se em jogo durante mais de 24 horas,
tendo começado no sábado, dia 29, e terminado no domingo, dia 30.
Com a função de “Caçadores”, estes tinham de se movimentar pelo vasto
terreno, proteger vários pontos e caçar todos aqueles que tentassem
coletar os diversos pontos, impedindo assim que as outras equipas cuja
função era reunir todos os pontos, os chamados de “Lrrp’s”, ganhassem
o jogo. A equipa representada por Dinis Pereira, João Abreu, Luís
Pereira e Vasco Abreu teve o seu espírito jovem, desportivo e sobrevivente destacados após serem umas das poucas equipas a resistirem em
campo mesmo com as condições meteorológicas noturnas e diurnas
adversas. Segundo a equipa o tempo “não foi nada agradável, mas
demonstramos resistência após enfrentar um grande esforço físico e psicológico”. No final do jogo, a equipa destacou a boa organização por
detrás do evento e afirmaram estarem ansiosos pela próxima oportunidade de participarem em eventos relacionados. A próxima atividade
agora será na cidade da Maia no evento “CQB”.
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2º LUGAR NA PROVA INTERNACIONAL DE BOTICAS DHI 2017
A equipa de DHI do Desportivo
Jorge Antunes voltou no fim de
semana de 8 e 9 de Abril às competições. Desta vez, no Trófeu DHI
Boticas, prova única e numa nova
prova internacional, a equipa conquistou o 2º lugar apesar de alguns
atletas terem ficado com algumas
mazelas numa pista de muita velocidade. Confira as classificações individuais: Cadete: 4º - Paulo Saldanha;
Elite:26º - Pedro Pinto 43º - Francisco Mateus; Junior: 4º - José Silva;
Master 30: 2º - Manuel Bessa; Master 40: 3º - Nuno Almeida; Master
50 :1º - Augusto Pedrosa; Equipas 2º
- Desportivo Jorge Antunes .
Desportos de Combate

2º LUGAR CONQUISTADO NOS POINT FIGHTINGS EM G UIMARÃES
O Campeonato Kickboxing Norte em Guimarães
realizou-se nos passados dias 01 e 02 de Abril e a equipa DJA/RSTeam voltou a participar no campeonato
de kickboxing em força com vinte e quatro atletas.
Depois dos combates sob a coordenação do treinador
Rafael Silva, a equipa conquistou nesse fim de semana
o segundo lugar nos point fightings, apesar dos atletas
de ring não terem participado no campeonato regional
de kickboxing em Guimarães por marcações de combates com atletas de outras categorias diferentes. De
destacar ainda que oito atletas das categorias de iniciados/cadetes e juniores ficaram apurados para os nacionais. Rafael Silva tem já em agenda o campeonato
europeu de kickboxing que se realiza na Grécia.
Matraquilhos

C ARLOS A RAÚJO DISPUTOU CAMPEONATO M UNDIAL M ATRAQUILHOS
O campeonato do mundo de Matraquilhos "ITSF WORLD
CUP" realizou-se na Alemanha, em Hamburgo, de 12 a 16 de
Abril e o nosso atleta Carlos Araújo integrou a equipa nacional
de seniores. Segundo o nosso jogador de matraquilhos “após 4
dias de competição ao mais alto nível, fica a sensação de que o
caminho ainda é longo no que toca a este tipo de competições,
mas a vontade é maior para aprender e um dia talvez quem
sabe chegar ao topo. Penso que representei bem o meu distrito e o meu país, dei tudo o que tinha e ajudei da forma que
pude. Quero ainda agradecer a toda a comitiva da seleção
nacional de Matraquilhos e a todos que me ajudaram para estar
no campeonato do mundo pela primeira vez”. O principal
destaque desta participação no World Cup recaiu na Seleção
de Juniores e Seniores, que atingiram a fase eliminatória.
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R ODRIGO E RAFAEL NO TORNEIO SUB 15
I NTERASSOCIAÇÕES PELA AF DE B RAGA
Rodrigo Cunha e o Rafael Martins disputaram pela AF de Braga o torneio
interassociações que se realizou em São
João da Madeira, Aveiro, entre os dias
5 a 8 de abril. Logo no primeiro jogo
de abertura do torneio, Sérgio Martins
fez os dois primeiros golos e Rodrigo
Cunha o terceiro golo da vitória da AF
Braga sobre a AF Vila Real. No encontro inaugural do interassociações,
ambos os jogadores do Desportivo Jorge Antunes mostraram-se muito satisfeitos com o resultado e com a sua ajuda à equipa. Seguiram-se os embates
com a AF Porto, a AF Algarve e a AF
Aveiro. Em representação pela AF Braga ambos os jogadores mostraram
bastante qualidade e pontaria acertada. Rodrigo Cunha marcou 2 golos e
Rafael Martins 5 golos. A equipa acabaria por conquistar o 5º lugar do torneio mas com os mesmo pontos do 2º classificado que acabou por ter uma
melhor diferença de golos. A AF Braga somou os seguintes resultados: AF
Braga 5-3 AF Vila Real; AF Porto 9-2 AF Braga; AF Algarve 1-6 AF Braga;
AF Aveiro 1-3 AF Braga. O torneio foi conquistado pela AF Lisboa.

T RAQUINAS JUNTAM - SE AOS
B ENJAMINS EM JOGO TREINO
Rodrigo, Afonso, Rui, Leonardo, Martim, Gonçalo, Miranda, Tomás, Leandro, Pedro, Afonso, João, Tiago e Manuel
(diretor) (na foto) estiveram em Sto Tirso para um jogo treino para começarem a afinar pontarias para a próxima época.
Filipe Teixeira é o treinador que está a orientar a equipa.

2ª PROVA DO DISTRITAL DITOU 7
VITÓRIAS EM 8 JOGOS DISPUTADOS
Decorreu no passado sábado dia 22 a segunda prova do distrital de matraquilhos no café ribela em Lordelo. Prova
essa onde estiveram presentes 3 atletas do desportivo Jorge
Antunes , Carlos araújo, Filipe carvalho e António castro. O
DJA reforça assim a liderança do campeonato distrital.
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