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> Iniciativa visa angariar fundos para construir uma escola em Moçambique.
VÁRIOS PONTOS EM AGENDA NA APRESENTAÇÃO AOS SÓCIOS

ABC

AMANHÃ

Noite solidária no Flávio Sá Leite
O Pavilhão Flávio Sá Leite abre as portas amanhã à noite para a nova época desportiva, contemplando um vasto
programa onde se destaca a iniciativa solidária para construir uma escola em Moçambique.
> paulo machado

A equipa sénior do ABC/UMinho é apresentada amanhã aos
associados, no Pavilhão Flávio
Sá Leite, mas o cartaz de iniciativas é amplo e promete animar
a noite. Nota de destaque para o
cariz solidário que também vai
estar presente. O movimento
‘Jovens em Caminhada’, em
parceria com o ABC/UMinho e
o Handball Project, irão proporcionar a noite solidária sob o
lema “Vamos construir uma escola”. Estão previstos jogos de
andebol, nomeadamente a apresentação da equipa sénior do
ABC, momentos musicais e homenagem a atletas destacados
do desporto português.
Em simultâneo, estará disponí-

D.R.

São vários os pontos de interesse na apresentação do ABC/UMinho

vel um contentor, à porta do
pavilhão, para recolha de material escolar e serão angariados
fundos para colaborar na construção de uma escola em Msaladzi, Moçambique. “Esta é uma
parte do globo altamente carenciada, em que se vive à custa de
uma agricultura rudimentar e
onde o índice de analfabetismo é
enorme. A construção da escola
conta com a ajuda generosa de
instituições europeias e de pessoas individuais, como as que
participarão neste evento”, refere o comunicado alusivo ao
anúncio deste evento.
Esta é mais uma das actividades levadas a cabo pelo Movimento Jovens em caminhada,
desta vez com a colaboração do
ABC/UMinho e do Handball

Project. O programa inicia às
20.30 horas com jogos de andebol onde participam os jovens
dos escalões bambis, minis e infantis. Segue-se o momento musical com a actuação do trio
Manuel Beleza.
Às 21.20 horas sobe ao palco a
equipa principal do ABC/UMinho e decorrerá ainda a homenagem a três atletas destacados
do desporto português. Entre os
atletas está Jessica Augusto,
bracarense que recentemente
participou nos Jogos Olímpicos
de Londres’2012.
Para as 21.45 horas está agendado o jogo entre o ABC e uma
equipa designada por “Notáveis
e o Futuro”. No intervalo do jogo decorre uma coreograﬁa do
Génesis de São João de Ponte.
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Programa solidário
na apresentação do ABC
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ANDEBOL

Torneio Cidade de Pombal realiza-se amanhã
José Roque
O Pavilhão Eduardo Gomes
recebe amanhã a 1.a edição do
Torneio Cidade de Pombal, em
andebol feminino, numa organização do blogue Andebol
Feminino Portugal e do Núcleo
do Desporto Amador de Pombal (NDAP).
O evento principia com o
encontro entre o Colégio João de
Barros e a Juve Lis, num jogo
aprazado para as 11h00. Às
15h00, disputa-se o jogo entre o
JAC-Alcanena e o Alavarium, de
Aveiro. Às 16h30, disputa-se o
jogo de atribuição dos 3.o e 4.o
lugares, enquanto às 18h00 disputa-se a final da competição.
O Torneio Cidade de Pombal
conta, assim, com a participação
de quatro equipas da 1.a Divisão
Nacional, o que traduz bem a

D.R.

Q

JUVE LIS junta-se ao Colégio João de Barros, JAC - Alcanena e Alavarium
para o I Torneio Cidade de Pombal
qualidade das equipas presentes nesta competição.
"A ideia de realizar este torneio surgiu pelo facto de querer
organizar um torneio em Pombal de andebol feminino e mas-

culino com equipas de vários
pontos do País", explicou Cid
Ramos, da organização, acrescentando que Hugo Serro, treinador de andebol do NDAP,
ficou responsável pelo torneio

masculino que vai disputar-se
no dia 15 de Setembro com a participação das equipas do NDAP,
CALE (Leça da Palmeira), Juve
Lis e Sismaria.
Em relação às expectativas, o
responsável admite que "são
boas porque as equipas são de
qualidade", acrescentando ainda
a intenção de tornar este torneio
maior e com mais qualidade.
"Queremos que Pombal tenha
um torneio de referência na préépoca tanto no masculino como
no feminino", frisou Cid Ramos.
Em relação ao torneio poder
vir a ter 'casa cheia' durante
todos os jogos, o responsável
admite que isso não vai acontecer, contudo espera uma boa
adesão por parte das pessoas:
“sendo esta a primeira edição do
torneio, não sabemos bem o que
irá acontecer", acrescenta. l
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Associação de andebol
representada a norte
O campeonato nacional da 1.ª Divisão de andebol, em juvenis masculinos,
vai contar com quatro equipas do distrito, todas da região do Douro Sul
Silvino Cardoso
O andebol jovem tem vindo a
crescer no distrito e o facto da
Associação de Andebol de Viseu
participar no Campeonato Nacional da 1.a Divisão, em juvenis
masculinos, é a prova de que a
aposta na formação está a dar
frutos. Os representantes viseenses localizam-se todos a norte
do distrito, estando integrados
durante a primeira fase da prova na Zona 2.
Ginásio Clube Tarouca, Andebol Clube de Lamego, Núcleo
de Andebol de Penedono e Escola de Andebol de Moimenta
da Beira são os clubes que vão
disputar o apuramento para a
discussão do título, contra clubes fortes na modalidade como
FC Porto, S. Mamede de Infesta,
Colégio dos Carvalhos (Vila Nova de Gaia), Clube de Andebol de
Leça e ainda o Sport Clube Salgueiros 08. Já o Gondomar Cultural constitui uma incógnita,
sabendo-se, no entanto, que tem
apostado forte nos escalões de
formação.

I

Refira-se, contudo, que os clubes filiados na Associação de
Andebol de Viseu têm-se mostrado candidatos à altura e entraram na luta pelo título em
épocas anteriores. l

CALENDÁRIO
1.ª Jornada (29/9)
SC Salgueiros 08-Gondomar Cultural
CA Leça-FC Porto
AC Lamego-GC Tarouca
S. Mamede-EA Moimenta Beira
NA Penedono-Col. Carvalhos
2.ª Jornada (6/10)
Gondomar Cultural-FC Porto
SC Salgueiros 08-NA Penedono
Col. Carvalhos-S. Mamede
EA Moimenta Beira-AC Lamego
GC Tarouca-CA Leça
3.ª Jornada (13/10)
NA Penedono-Gondomar Cultural
FC Porto-GC Tarouca
CA Leça-EA Moimenta Beira
AC Lamego-COL. CARVALHOS
S. Mamede-SC Salgueiros 08
4.ª Jornada (20/10)
Gondomar Cultural-GC Tarouca
NA Penedono-S. Mamede
SC Salgueiros 08-AC Lamego
Col. Carvalhos-CA Leça
EA Moimenta Beira-FC Porto

ANDEBOL JOVEM “marca pontos” na região do Douro Sul
5.ª Jornada (10/11)
S. Mamede-Gondomar Cultural
GC Tarouca-EA Moimenta Beira
FC Porto-Col. Carvalhos
CA Leça-SC Salgueiros 08
AC Lamego-NA Penedono
6.ª Jornada (17/11)
Gondomar Cultural-EA Moimenta Beira
S. Mamede-AC Lamego
NA Penedono-CA Leça
SC Salgueiros 08-FC Porto
Col. Carvalhos-GC Tarouca
7.ª Jornada (24/11)
AC Lamego-Gondomar Cultural
EA Moimenta Beira-Col. Carvalhos
GC Tarouca-SC Salgueiros 08

FC Porto-NA Penedono
CA Leça-S. Mamede
8.ª Jornada (01/12)
Gondomar Cultural-Col. Carvalhos
AC Lamego-CA Leça
S. Mamede-FC Porto
NA Penedono-GC Tarouca
SC Salgueiros 08-EA Moimenta Beira
9.ª Jornada (8/12)
CA Leça-Gondomar Cultural
Col. Carvalhos-SC Salgueiros 08
EA Moimenta Beira-NA. Penedono
GC Tarouca-S. Mamede
FC Porto-AC Lamego
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ABC ajuda a construir
escola em Moçambique
O ABC de Braga e o Handball Project
associam-se ao Movimento Jovens em
Caminhada, com o objetivo de angariar
verbas para a construção de uma escola
em Msaladzi, Moçambique.
Assim, amanhã, no âmbito da apresentação da equipa aos sócios, no Pavilhão
Flávio Sá Leite, realiza-se uma noite solidária,
em favor dos estudantes daquele zona de
Moçambique, uma das regiões mais pobres
do globo.
A solidariedade dos amantes do andebol
e não só pode ser feita de duas formas: por
um lado, colocando material escolar num
contentor, que estará à porta do pavilhão
Flávio Sá Leite, e, por outro lado, serão
angariados fundos que vão servir para ajudar
na construção da referida escola.
Recorde-se que a direção do ABC quer

que a noite de amanhã seja de festa de
apresentação da equipa aos associados;
de solidariedade para com Moçambique,
país irmão; mas também de homenagem à
atleta bracarense, Jéssica Augusto, sétima
na Maratona nos recentes Jogos Olímpicos
de Londres.
Como atrações da noite, além de jogos
de andebol, onde alguns dos melhores exatletas do ABC vão fazer recordar os tempos
áureos da equipa, também haverá momentos
musicais. «Todas as iniciativas partem da
consciência de que o desenvolvimento
sustentado de um país passa, necessariamente, pela Educação, e têm em conta
uma perspetiva de ajuda à escala mundial»,
lê-se num texto promocional, na intenção
de convencer a todos, incluindo aqueles
que não são adeptos de andebol.

Página 8

ID: 43640747

07-09-2012
DESPORTO

Tiragem: 8500

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,19 x 2,48 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2

PÁGINA 29

ABC ajuda
a construir escola
em Moçambique
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EQUIPA DE CARLOS RESENDE TEM UM INÍCIO DE CAMPEONATO MUITO DIFÍCIL

ABC/UM quer começar bem
para conquistar bracarenses
FRANCISCO DE ASSIS

Carlos Resende entende que o ABC deve fazer como o Sp Braga

FRANCISCO

DE

ASSIS

O ABC/UMinho fez uma
boa pré-época e tem uma
equipa bastante competi-

tiva, como ficou demonstrado no Torneio de São
Mateus, em que ganhou
ao Benfica na final, arrecadando o troféu.

No entender de Carlos
que temos a consciência
Resende, treinador do
que, neste momento, nós é
ABC/UMinho, são indicaque temos que conquistar
ções positivas, mas o mais
os adeptos, obtendo bons
importante são as comperesultados», explicou Cartições oficiais, que permilos Resende.
tem ao clube atingir os obO técnico da equipa de
jetivos propostos e anunandebol de Braga fez uma
ciados publicamente ancomparação com o Sporteontem, isto é, regressar
ting Clube de Braga de há
aos grandes palcos eurocerca de uma dezena de
peus... como nos (bons)
anos. «O ABC está, neste
velhos tempos.
momento, como o
Treinador
O campeonaSporting de Brado ABC/UMito tem início
ga há dez anos.
nho espera um
no dia 19 desConquistou os
a
boa prestaçã
o da sua
te mês, uma
adeptos atraequipa nas co
mpequarta-feira.
vés de resultatições internas
O ABC estreiados muito bons.
-se na competiNós não quereção frente a um canmos que os adeptos
didato ao título, o Benfideixem de ir ver o Braca. «Pretendemos comega, mas pretendemos inçar bem a época, com
verter a tendência de peruma vitória sobre o Benda de apoiantes. Mas safica. Temos um início de
bemos que tal só é possíprova muito difícil, com
vel com bons resultados e
jogos frente ao Benfica,
bons espetáculos. Em PorFC Porto e Avanca. Quetugal, normalmente, são as
remos começar bem para
equipas que puxam pelos
voltar a merecer a confianadeptos. É assim no fuça dos bracarenses. Portebol e nas outras moda-

lidades. Ao contrário do
que acontece, por exemplo, em Inglaterra», exemplificou.
Os objetivos traçados
pela direção do ABC e assumidos pela equipa técnica para esta temporada, passam, por isso, por
conquistar troféus em
Portugal e fazer boa figura na Europa para, a partir daí, conquistar os bracarenses.

«Esta equipa tem tudo
para ter sucesso»
O atleta do ABC, Pedro
Seabra, entende que, apesar de o plantel ter menos
jogadores, tem condições
para ser bem sucedida. «O
ABC é um dos grandes do
andebol em Portugal. Temos consciência das nossas limitações, mas também sabemos que temos
pontos fortes. Esta equipa tem tudo para ter sucesso e atingir os objetivos traçados», afirmou, ao
Diário do Minho.

Página 10

A11

ID: 43638647

07-09-2012

Tiragem: 44720

Pág: 34

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,25 x 10,51 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

Página 11

A12

ID: 43638667

07-09-2012

Tiragem: 44720

Pág: 34

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 8,72 x 18,57 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

Página 12

A13

ID: 43638653

07-09-2012

Tiragem: 44720

Pág: 34

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,56 x 9,91 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

Página 13

A14

ID: 43640935

07-09-2012

Tiragem: 14900

Pág: 24

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,26 x 6,48 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Supertaça feminina
de Andebol
em Leiria este mês
Madeira SAD, Sports da Madeira, Colégio João de Barros e
Juventude de Lis vão disputar a
Supertaça feminina de Andebol
nos dias 29 e 30 deste mês,
em Leiria. O sorteio das meiasfinais e os horários decorrem
na próxima semana. 1
Vasco Sousa
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O que sabemos mais sobre terramotos
ou sobre os ossos dos adolescentes?
A relação entre o desporto e a densidade mineral óssea nos adolescentes é apenas um dos 661 trabalhos
que são apresentados no Congresso Europeu de Epidemiologia, que reúne 400 especialistas de 45 países
ADRIANO MIRANDA

Epidemiologia
Andrea Cunha Freitas
Os rapazes adolescentes que praticam determinados tipos de desporto conseguem “melhores” ossos, ou
seja, uma densidade mineral óssea
mais alta. Em Portugal, os enfartes
do miocárdio aumentam cerca de
60% quando ocorre um terramoto
ligeiro. Os partos prematuros aumentam 1,2% por cada subida de um grau
na temperatura entre os meses de
Abril e Outubro. Estes são apenas
três exemplos dos muitos trabalhos
apresentados esta semana, no Porto, durante o Congresso Europeu de
Epidemiologia.
A equipa de investigadores da
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP) apresenta
esta sexta-feira os resultados obtidos
com um trabalho que começou com
uma primeira avaliação em 2003 a
um grupo de 1137 adolescentes com
13 anos e que acompanhou estes rapazes e raparigas até aos 17 anos de
idade, de forma a saber mais sobre
os benefícios já conhecidos do desporto na massa óssea. “Já se sabia
que o desporto faz bem aos ossos.
O que percebemos agora é que diferentes tipos de desporto têm diferentes impactos nesse aumento da
densidade mineral óssea”, sublinha
Elisabete Ramos, uma das autoras do
estudo. Exemplos? “A natação, por
exemplo, não tem grande impacto
nos ossos porque não implica carga, não temos o peso da gravidade.
Terá noutros aspectos, mas não neste”, aponta. Na lista das actividades
físicas com mais impacto na massa
óssea está, por exemplo, correr, a
prática de futebol ou andebol. Porém, este benefício só ﬁcou provado
nos rapazes. E as raparigas? “Não é
possível aﬁrmar o mesmo. É provável que também obtenham o mesmo
benefício, mas o que constatamos é
que as meninas praticam pouco desporto e, por isso, não conseguimos
uma associação estaticamente signiﬁcativa”, responde Elisabete Ramos,
que esclarece que cerca de 60% das
raparigas não praticam desporto na
adolescência, enquanto os rapazes
se ﬁcam pelos 35%. Com estes ganhos de densidade mineral óssea
durante a adolescência – sublinhese que só é possível ganhar massa
óssea até determinada idade (entre

Nem todos os desportos se traduzem em benefícios para os ossos dos mais novos. O futebol sim

os 20 e os 25 anos) – os adolescentes
conseguem prevenir, por exemplo,
o risco de osteoporose. Este trabalho de investigação que deverá ser
retomado para uma nova avaliação
destes adolescentes não atletas está
inserido no vasto projecto Epiteen,
que quer “compreender de que forma os hábitos e comportamentos
adquiridos na adolescência se vão
reﬂectir na saúde do adulto”. Iniciado no ano lectivo de 2003/2004, o
estudo abrange 2943 participantes
nascidos em 1990, que serão acompanhados ao longo da vida.
No Congresso Europeu de Epidemiologia foi divulgado ainda um outro
estudo de investigadoras portuguesas (do Instituto Superior de Saúde
Pública da Universidade do Porto e
da FMUP). A partir de uma avaliação
dos registos hospitalares de 59 municípios com 1,7 milhões de habitantes,
as investigadores Ana Isabel Ribeiro e
Maria de Fátima Pinto estabeleceram
uma associação entre um aumento na
ordem dos 60% da taxa de episódios
cardíacos (não letais) e a actividade sísmica com a ocorrência de terramotos
de baixa magnitude.
De Itália, chega ainda a conclusão
de um trabalho que relacionou o calor com os partos prematuros. Segundo os investigadores de Roma por cada grau a mais entre Abril e Outubro
há mais 1,2% de partos prematuros.
E, mais uma vez de investigadores da
FMUP, há ainda os resultados de um
trabalho que revela que quatro anos
após o parto, “o risco de hipertensão
nas mulheres que tiveram pressão
alta na gravidez foi quase seis vezes
superior entre as que tiveram um
menina e três vezes maior nas que
deram à luz um rapaz”. Ou seja, ﬁca
o alerta para um grupo de risco que
deve ser acompanhado.
Estes são apenas alguns dos muitos possíveis exemplos de alguns dos
avanços reportados nas múltiplas
áreas de estudo da epidemiologia, a
ciência que estuda a distribuição e
os factores condicionantes e/ou determinantes dos problemas de saúde
na população. Para Henrique Barros,
professor da FMUP e presidente da
comissão de organização do encontro, esta é a ciência que “fomenta a
colocação das questões mais pertinentes e, na maior parte dos casos,
dá as respostas mais adequadas aos
grandes desaﬁos da saúde e da doença nas comunidades”.
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