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BTT em Canha, Montijo

A

equipa de Ciclismo da
ADFA deslocou-se a Canha,
no dia 3 de dezembro último, Dia Internacional das
Pessoas com Deficiência,
para participar em mais uma prova de
BTT (bicicleta de todo o terreno), com
cinco dos seus elementos, quatro deles
participaram na prova e o quinto elemento, associado Júlio Martinho, que
se encontra lesionado deu apoio à equipa e fez de fotógrafo para o ELO, porque
é bom registar as prestações destes associados que vão praticando desporto
que faz parte da reabilitação, para que
seja noticiado no nosso Jornal e para
que faça parte do arquivo da ADFA.
Em termos desportivos, a prova contou
com mais de 800 participantes, divididos em dois trajetos, ou seja, maratona
de 70 km, com 200 participantes e meia
maratona de 35km, com mais de 500.
À chegada a Canha, pouco passava das
7h00, o termómetro do carro marcava
dois graus, o que nos deixou um pouco perplexos, pois correr com este frio
não é nada agradável, até porque não
podemos levar a manta e temos que
correr em fato desportivo, pese embora, nos tempos que correm, já haver fatos térmicos que nos ajudam a suportar
temperaturas bastante baixas, mas que
custam “uma pipa de massa”, o que não
é para todos.
Os ciclistas da ADFA-Tortas de Azeitão alinharam na meia maratona, re-

sistiram ao frio que se fez sentir neste
domingo, e cada um fez a prova como
pôde. Os quatro cumpriram os 35 km
sem problemas de avarias, com algum
cansaço natural, pois o trajeto constou
de terrenos com areia, algumas subidas,
também um ou outro obstáculo, alguns
trilhos (veredas) muito estreitinhos, a
que nós chamamos “fio dental”, porque
só cabe a roda da bicicleta, o que causa
algumas quedas e desta vez um homem
da ADFA “foi ao tapete”, não num trilho
mas em estradão.
Falando da queda do Lopes, numa estrada de terra batida, havia uns regatos
e, quando se circulava com alguma velocidade, houve queda e o nosso ciclista José Lopes também mergulhou, mas
sem gravidade, o que não deixa de ser
embaraçoso, mesmo sem consequências físicas, com a inevitável perda de
tempo, a corrente que sai da pedaleira,
o guiador que fica torto, tudo coisas que
têm que ser postas no lugar, com a fatal
“fuga” do grupo em que seguíamos. Por
isso, toca a levantar, verificar a bicicleta
e montar, porque isto não é futebol, o
árbitro não pára o jogo; toca a andar pra
frente, “lambem-se as feridas” depois
de cortar a meta.
No âmbito geral, o evento foi positivo,
boa organização, excelente receção aos
ciclistas e acompanhantes, boas infraestruturas para parqueamento. Nas
instalações dos Bombeiros de Canha
estava a mesa posta com pequeno-

-almoço, café ou chá bem quentinhos e
uns bolos da região. A entrega de dorsais também foi rápida, tudo “cinco estrelas”.
Nas classificações da meia maratona,
não sendo o mais importante, não deixamos de informar os nossos leitores:
1º lugar - Leonardo Sousa
2º lugar - Paulo Duque
3º lugar - Mário Oliveira
4º lugar - Marco Chagas
5º lugar - Carlos Calado
31º lugar - José Lopes da ADFA-Tortas
de Azeitão
56º lugar - José Santos da ADFA-Tortas
de Azeitão
70º lugar - Rui Bernardo da ADFA-Tortas de Azeitão
71º lugar - José Luís da ADFA-Tortas de
Azeitão

Esta participação da equipa da ADFA-Tortas de Azeitão foi a última de 2017.
Em 2018 devemos iniciar a época com a
presença em Pontével, Cartaxo, terra de
Marco Chagas.
Aproveitamos para desejar ao nosso ciclista Júlio Martinho uma boa e rápida
recuperação, pois no dia 5 de dezembro foi submetido a uma intervenção
cirúrgica. Com a nossa solidariedade
expressamos votos de que volte rapidamente às lides velocipédicas, com as
cores da ADFA-Tortas de Azeitão, como
ele tanto gosta.
Boas Festas para todos os associados
da ADFA e até para o ano, que há-de ser
próspero em pedalada.
Farinho Lopes

O que comer nas festas da época natalícia
sem engordar? A eterna questão!

O

Natal está à porta e com
ele surge a infindável lista
de iguarias que não dispensamos degustar. Naturalmente que podemos
usufruir em pleno desta época, e a alimentação faz parte dessa plenitude.
Porém, devemos estar atentos à gestão
do peso, sobretudo quem apresentam
excesso de peso/obesidade.
Na consoada os portugueses ingerem
em média cerca de 2000 kcal, o que
corresponde ao valor médio de energia que um adulto necessita para o dia
completo. Esta ingestão excessiva não

tem problema se for isolada. O problema surge se existirem várias festas de
Natal: no trabalho, com amigos, com a
família… e se existirem sobras de todas
estas refeições, garantidamente que tal
abundância se irá refletir no peso com
consequências para a saúde.
Delineemos algumas estratégias para
manter o peso entre o Natal e os Reis:
- Substitua as entradas que incluam
salgadinhos, patés, folhados, molhos,
enchidos pelo tradicional melão com
presunto, uma variedade de nozes, pinhões, avelãs, amêndoas e a insubstituível sopa de legumes e hortaliças.

- No prato, comece por empratar os
hortícolas (couves, grelos, nabiças, saladas…), que devem ocupar cerca de metade, de seguida empratar o bacalhau/
polvo/peru/cabrito, de acordo com a
sua tradição, e só depois acrescente a
batata/arroz/leguminosa. Se gostar de
acompanhar com pão ou broa, prefira
as variedades integrais e reduza na batata ou equivalentes. Tente moderar o
azeite com que irá temperar.
- Atenção às confeções. Se possível
opte por cozidos, grelhados, estufados
e assados no forno sem gordura adicionada.
- A bebida de eleição é sempre a água,
mas em dia de festa poderá também
optar por enfeitar a mesa com jarros
de limonada, sem açúcar, com hortelã. Se ingerir vinho, prefira o tinto com
moderação.
- É certo que as sobremesas doces serão assíduas. Tente modificar as receitas tradicionais para torna-las mais
equilibradas (ver ELO dezembro de
2015) e ingira uma porção de tamanho
padrão, evitando repetir. Os frutos gordos, como nozes e avelãs, e os desidratados, como figos e alperces, também

contam como sobremesa. Ainda assim, prefira fruta fresca e uma ou duas
sobremesas doces ou os frutos secos.
- Aproveite todas as oportunidades
para se mexer. Sabemos que está frio,
mas bem agasalhado e após alguns
minutos de exercício o frio já não se
sente.
- Caso as festas sejam em sua casa, dê
o exemplo e planeie as refeições, adquirindo produtos frescos e equilibrados
para incluir nas entradas, prato principal e sobremesas, marcando a diferença por construir uma mesa natalícia
saudável.
Genuinamente, a época natalícia é extraordinária no que toca a variedade
de sabores, aromas e emoções. Desfrute com saudável moderação.
Feliz Natal.
Se desejar mais informação, esclarecer dúvidas ou partilhar a sua opinião sobre o tema, envie e-mail para
angela.s.henriques@gmail.com.
Ângela Henriques
Nutricionista da Delegação do Porto

