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C AMADAS J OVENS ENTRAM EM NOVOS CICLOS COMPETITIVOS
Os juvenis do Desportivo Jorge Antunes liderados por Toni
Martins tiveram neste mês de Fevereiro a fase final do campeonato com uma meia final a duas mãos para apuramento do
campeão distrital. Pela frente, os juvenis tiveram a equipa do
Nogueiró Tenões que conseguiu superiorizar-se nas duas
mãos disputadas. Em casa, o DJA acabou por ser derrotado
por 1-0 e na deslocação viu impossibilitada a progressão para
a fase final de apuramento de subida de divisão após a derrota
por 5-3.
Ainda assim os juvenis, que voltaram a ter uma fase regular
extraordinária, estão lançados na Taça da AF Braga. Depois
de terem eliminado os Piratas de Creixomil por 4-3, os juvenis disputaram a 2ª eliminatória frente ao Sobreposta 10. Neste encontro, a
equipa mostrou a sua vontade de crescer nesta competição e venceu por 40 a equipa bracarense. Neste momento aguardam o sorteio da próxima fase
da Taça da AF Braga e a possibilidade de disputar um competição regional
de juvenis.
Já os iniciados estão na fase final da 1ª fase e disputam no próximo fim de
semana a última jornada desta fase regular frente ao Juventude Joane. Em
17 jornadas, a equipa de
iniciados soma 14 vitórias, 2 empates e 1 derrota apenas. Recorde-se ainda que esta equipa teve neste mês de Fevereiro 6 atletas convocados para a seleção da AF Braga.
Os infantis terminaram a 1ª fase do distrital da AF Braga este mês e no
último encontro somaram uma vitória por 1-3 frente ao Celorico de
Bastos. Os pupilos orientados por Hugo Castro terminaram a fase regular na 5ª posição após 12 jogos que se traduziram em 4 vitórias, 1 empate e 7 derrotas. A equipa aguarda agora o sorteio da próxima fase que
deverá ocorrer durante o mês de Março.
Também a equipa de Benjamins, que tiveram um grande interregno
de competição neste mês de Fevereiro, com apenas dois jogos disputados, já têm datas definidas para a 3ª fase da competição. Depois de
se classificarem na 4ª posição da série A da 2ª Fase, com apenas uma
vitória, os benjamins orientados por Filipe Teixeira têm agora pela
frente na 3ª fase as equipas de Nogueiró Tenões, de Celorico Basto e
de Nespereira. O primeiro encontro está agendado para o próximo
sábado, dia 04, pelas 17h30.
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T ONI M ARTINS CHAMADO PELO TREINADOR NACIONAL DE F UTSAL
O Pavilhão Multiusos de Gondomar foi o palco do jogo de promoção da Taça da Liga de Futsal. Mais de uma dezena de exinternacionais e quase duas dezenas de jornalistas não faltaram à chamada do Selecionador Nacional, Jorge Braz, e do técnico, Joaquim
Brito. O treinador do Desportivo Jorge Antunes, Toni Martins alinhou pelos ex-internacionais da seleção e levou de vencida a equipa
de jornalistas. Foi um jogo de titãs, enorme. Frente a frente duas
formações gigantes, neste particular da Cidade Europeia do Desporto
de 2017. Na foto, Toni Martins está em cima do lado Esquerdo. Confira o vídeo e o resumo desde encontro cheio de emoções e de reencontros em www.desportivojorgeantunes.com
Futsal

R ÚBEN F REIRE CONVOCADO PARA DUPLO ENCONTRO COM A RÚSSIA
O jogador Rúben Freire, dos sub-20 do Desportivo Jorge Antunes,
foi um dos 14 convocados pelo treinador nacional José Luís Mendes
para um estágio que irá ter lugar nos Açores e que contempla a realização de dois particulares diante da Rússia. O jogador do DJA, que já
teve no passado uma convocação para a equipa de sub19 nacional, vê
agora uma nova convocação para um escalão superior. O atleta juntarse-á aos companheiros da seleção após o importante jogo frente ao
Belenenses. A seleção nacional de futsal sub-21 terá mais um duplo
jogo de preparação, desta feita frente à Rússia, num estágio a ter lugar
nos Açores, com a duração de 4 dias. Os jogos serão no dia 7 e 8 de
março, pelas 20h30, no Pavilhão Vila Franca do Campo.
Eventos

B AILE DE C ARNAVAL COM MUITOS CARENTOS VESTIDOS A RIGOR
A sede do Desportivo Jorge Antunes voltou a preparar-se para a noite dos foliões e organizou um baile de carnaval com
direito a prémios para os melhores adornados. Entre participantes, organizadores, figuras do outro mundo e super heróis,
foram os sorrisos que mais se destacaram nesta noite de carnaval de 27 Fevereiro. Confira algumas fotos do carnaval 2017:
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S UB 20 SOMAM DUAS VITÓRIAS E DUAS DERROTAS NA 2ª FASE
A equipa de sub 20 do Desportivo Jorge Antunes entrou com grandes aspirações na segunda fase do campeonato nacional
de sub 20 e tem como objetivo atingir o play-off. Depois do sorteio de jogos, ficou confirmado um calendário de “fogo” e
com embates fortíssimos no arranque do campeonato. Logo na primeira jornada, o conjunto orientado por André Martins
teve a recepção aos campeões em título, o Sporting. Aqui, no “Castelo de S. Paio”, a equipa mostrou argumentos e derrotou de forma categórica a equipa do Sporting por 7-5 depois de estar com um parcial favorável de 6-1. Seguiu-se a deslocação na segunda jornada à Luz e frente ao Benfica a equipa ressentiu o esforço e foi derrotada por 6-1. O Modicus foi o
adversário da terceira jornada e voltou a comprovar o equilíbrio e a competitividade das equipas da segunda fase. Aqui, o
DJA somou a segunda derrota com um resultado de 4-1. Com o cenário difícil e os sub20 a necessitarem de acompanhar
pontualmente as equipas do topo da classificativa, seguiu-se a terceira deslocação consecutiva, desta vez ao Caxinas (equipa
que tinha vencido o DJA na primeira fase por 4-0). Assim, em jogo a contar para a quarta jornada os pupilos de André
Martins não tiveram tarefa fácil em Vila do Conde para concretizar a segunda vitória do campeonato.2-4 foi o resultado
final numa altura em que a equipa prepara a recepção ao líder Belenenses que apenas somou um empate na primeira jornada frente ao Modicus. O encontro está marcado para o próximo sábado, dia 04 Março, pelas 15h30, em S. Paio.
1ª Jornada: DJA 7-5 Sporting

2ª Jornada: Benfica 6-1 DJA

3ª Jornada: Modicus 4-1 DJA

4ª Jornada: Caxinas 2-4 DJA

Matraquilhos

P RIMEIRO TÍTULO DO ANO PARA A EQUIPA DE MATRAQUILHOS
Decorreu no passado dia 18 de fevereiro, a prova de abertura do campeonato distrital de Matraquilhos, prova essa que contou com 24 equipas dividias por 4 grupos de 6 equipas. O DJA entrou bem na fase de
grupos tendo ganho todos os jogos o que fez com que passássemos em 1
lugar do grupo B. Na fase seguinte disputou-se os quartos de final e
mais uma vez o DJA venceu tendo encontrado uma boa equipa que se
debateu bem. Passado essa fase veio a meio final onde tivemos como
adversário o campeão distrital 2016 e mais uma vez o DJA não desiludiu
e venceu o jogo por 3-1 . Agora só nos restava a final onde encontramos uma das melhores equipas a nível nacional ao qual já disputamos
algumas finais , mas desta vez o DJA saiu vitorioso.
Segundo Carlos Araújo "foi um jogo de loucos onde se decidiu na última bola, um jogo disputado ao limite onde qualquer que fosse o vencedor seria justo pois foi um jogo disputado ao mais
alto nível . Finalmente a vitória sorriu-nos e demonstramos que começamos a época da melhor maneira".
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RECONHECIDO PELA AUTARQUIA VIZELENSE

O Desportivo Jorge Antunes
marcará presença na próxima sexta
feira na cerimónia pública “Vizela
reconhece” promovida pela Câmara Municipal de Vizela. A autarquia
irá reconhecer o trabalho que tem
sido realizado pelas associações/
coletividades/instituições concelhias, quer seja ao nível cultural,
desportivo, social ou outro, desenvolvendo 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.
Também em fase de preparação
está a quinta edição da Gala do
Desporto de Vizela que está já agendada para o próximo dia 13 de Março e
fará parte do programa festivo do aniversário do Município. O Desportivo
Jorge Antunes volta a candidatar-se aos diversos galardões em disputa.

I NICIADOS CHAMADOS PARA O
TREINO DA SELEÇÃO DE SUB -15
A Associação de Futebol de Braga convocou 6 jogadores do
Desportivo Jorge Antunes para um treino de preparação da
seleção distrital de futsal sub15. Rafael Martins, Duarte Teixeira, Vítor Lopes, Rodrigo Cunha, Paulo Rodrigues e Luís
Pinto foram os jogadores do DJA convocados pela AF Braga.

N OITES DE KARAOKE NA SEDE
CONTINUAM DAR MUITA ALEGRIA

As sextas de karaoke na sede do Desportivo Jorge Antunes
estão de volta e no passado dia 10 de fevereiro a animação
voltou ao local habitual. As danças e as cantorias não faltaram
numa noite servida também com o habitual serviço de mesa.
Passe pela sede e acompanhe os menus diários disponíveis.
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