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Para baixar o peso de forma saudável 
necessitamos de fazer exercício com 
um objetivo duplo: manter a nossa 
massa muscular e queimar 
calorias. Por outro lado, é preciso 
incluir no treino trabalho 
cardiovascular que vai estar 
encarregado de conseguir consumos 
calóricos significativos durante o 
exercício.  
  
 
Planeia um objetivo semanal  
Muitas pessoas começam um programa 
que abandonam a médio prazo por falta 
de planificação ou motivação. Para que 
não seja este o teu caso, planeia um 
objetivo realista todas as semanas e 
aumenta-o de forma lenta e progressiva. 
Por exemplo: na primeira semana, fazer 
120 minutos de exercício; na segunda 
140, na terceira e quarta 160, na quinta e 
na sexta 180, etc. Desta forma poderás 
dividir as tuas horas de treino de modo 
mais flexível que se o planeares por dia, 
é a mesma coisa treinar dois dias 60 
minutos que quatro 30 minutos. Não 
comeces de forma impulsiva, a correr 
vários dias por semana. Nem sempre é 
melhor fazer mais e saudável muito 
menos.  

  
O teu plano cardiovascular  
Os  meios de trabalho com pouco 
impacto são os ideais para permitir 
sessões longas sem riscos de lesão. 
Assim, a bicicleta, a elíptica ou o remo 
poderão ser aparelhos que podes treinar 
sem muito risco. Se não tiveres essa 
hipótese, podes começar com um 
programa de corrida – marcha. 
No programa para principiantes vai-se 
alternando caminhada com corrida, para 
começar a introduzir-se a corrida sem 
riscos. Quando conseguires correr uma 
hora sem parar, poderás passar para um 
plano mais avançado. 
Para as tuas primeiras sessões, começa 
a andar com passadas longas e com um 
bom ritmo. Passados cinco minutos 
começa a trotar até sentires que começas 
a hiperventilar e aumenta o ritmo 
cardíaco, volta então a caminhar sem 
parar até recuperares totalmente. Repete 
o ciclo uma e outra vez até perceber 
como é que o teu corpo responde ao 
estímulo. Isto é a opção mais fiável. O 
ideal é iniciar com sessões curtas 
divididas pelos vários dias da semana e à 
medida que melhorares a tua condição 
física aumenta o tempo de treino. Como 
mínimo aceitável e também para  

 
 
 
conseguires resultados, deves perseguir 
a meta dos 120 minutos por semana. O 
ideal é treinar pelo menos 3 dias, de 40 a 
50 minutos ou quatro dias 30 minutos. E 
não te esqueças de reservar um dia para 
descansar, não fiques paranoico e liberta 
o teu corpo e a tua mente para poder 
começar a semana com mais energia. 
  
Inclui um plano de força 
Integra um plano de força no teu plano 
para perderes peso, é essencial para 
conseguir alcançar o teu objetivo e, 
principalmente, para estar mais saudável. 
Não se trata de trabalho de força mas de 
desenvolvimento muscular, devemos 
orientá-lo para um programa de força 
resistência com exercícios gerais, pouca 
carga e muito volume. Neste sentido, os 
treinos em circuito são a melhor opção. 
A sessão de força deve ser inferior a uma 
hora, o ideal é entre 30 a 40 minutos, 
duas a três vezes por semana antes do 
treino cardiovascular, já que assim o 
programa de força tem uma dupla 
vantagem: por um lado, elimina grande 
parte elimina as reservas de glicogénio 
muscular e desta maneira o organismo 
acede às reservas de gordura e por outro 
lado vai estimular as hormonas lipolíticas 
tais como as catecolaminas, tendo uma 
queima de gordura muito mais eficiente. 

 

 
 

NEWSLETTER 

CONSELHOS PARA EMAGRECER DE FORMA 
SAÚDAVEL 

by Sportlife_Saúde 

Este é um espaço de encontro mensal 
entre os aficionados pelo desporto e 
saúde. 

“A diferença entre o impossível e o 
possível reside na determinação de 
um homem –Tommy Lasorda” 

Esta frase, expressa a razão pela qual 
os atletas continuam a bater recordes 
ou a melhorar as suas prestações. 
Enquanto existirem atletas que se 
proponham ao treino rigoroso e 
exigente, motivados pela ideia de 
conseguirem aquilo que nenhum 
outro conseguiu, ou de se 
ultrapassarem a si mesmos, é porque 
na sua mente cresceu a ideia da 
possibilidade. Determine-se e crie a 
sua própria possibilidade. 
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Saúde da coluna vertebral 
 

A coluna vertebral é o eixo central do corpo. É exigida em quase todos os 
movimentos e ainda funciona como um duto de feixes nervosos, ligando diversos 
órgãos e outras partes do corpo ao cérebro. 

 
Principais problemas da coluna vertebral 

 Cifose: é também um desvio da coluna, mais facilmente percebido 
quando a pessoa está de lado, pois as costas ficam arqueadas, o tórax 
retraído e os ombros projetados para a frente; 

 Lordose: desvio da coluna característico na região da bacia, causando 
uma curvatura exagerada no local; 

 Hérnia do disco intervertebral: a parte mais central do disco, que se 
localiza entre as vértebras, sai da estrutura da coluna, causando dores 
muito fortes e até mesmo paralisação dos movimentos; 

 Artrose: conhecida como bico-de-papagaio, é causada pelo atrito entre 
as vértebras. Depois de algum tempo, surge uma espécie de 
calcificação, que pode comprimir alguns vasos sanguíneos ou nervos. 

 Escoliose: a coluna se desvia para o lado, passando a apresentar uma 
deformidade; surge por causa da má postura, ao se usar por tempo 
prolongado um só lado do corpo. 
 
 

2ºFEIRA 

19H30 às 20H30 

4ºFEIRA 

19H30 às 20H30 

A PARTIR  

DE 1 DE FEVEREIRO 
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DICAS NUTRICIONAIS 

 

 

 

 

 

 

O que comer antes da prática 
desportiva 
 

Utilizar o combustível dos hidratos de carbono 
armazenados é uma parte essencial da 
preparação competitiva e da nutrição 
desportiva. Já deve conhecer as melhores 
fontes de alimentos ricos em hidratos de 
carbono (pães, cereais, massas, arroz, batata 
e frutas), já que estes alimentos são a base 
de uma alimentação ganhadora. A refeição 
antes da competição oferece uma 
oportunidade final para repor os níveis de 
energia e de líquidos. sua última refeição 
antes da prática desportiva deve deixá-lo a 
sentir-se confortável, mas não cheio nem com 
fome. Para mais detalhes sobre como 
preparar a sua última refeição antes do 
desporto e seguir uma boa nutrição 
desportiva. 

SAIBA QUE? 
 

As pessoas obesas ou com sobrepeso 
gastam muito mais dinheiro com as roupas 
do que as magras. Um condutor obeso 
gasta mais combustível do que um magro. 

DATAS COMEMORATIVAS 

02/02 - Dia Mundial das zonas húmidas 
11/02 - Dia Mundial do Doente 
14/02 - Dia dos Namorados 
20/02 - Dia da Resistência Não Violenta 
21/02 - Dia Internacional da Língua 
Materna (UNESCO) 
22/02 - Dia Europeu da Vítima 

 

 

 

Queres manter-te jovem? Então 
sê otimista! 
by Sportlife 

 
Ter uma atitude positiva em relação à vida pode atrasar o processo de envelhecimento, 

segundo um grupo de investigadores do Texas, num estudo publicado no jornal 

Psychology and Aging. Os fatores psicológicos, os genes e a saúde física, têm 

influência sobre o envelhecimento. Assim sendo, as pessoas que têm uma atitude 

otimista perante a vida, têm menos probabilidade de mostrar sinais de debilidade do que 

os pessimistas. 

Embora os cientistas considerem que são necessários novos estudos para determinar 

por que razões existem essas ligações, lançam já a hipótese de as emoções positivas 

poderem afetar diretamente a saúde ao alterar o equilíbrio químico do corpo. Outra 

possibilidade é que a atitude mais otimista possa afetar diretamente a saúde dado ser 

mais provável que, por se ser otimista, a pessoa é mais bem-sucedida na vida. 
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DICAS DE SAÚDE 

Quando usar compressas frias? 
 

Após um trauma, o melhor é a aplicação 
de compressas frias. A aplicação de gelo 
não deixa inchar o local magoado e evita 

os hematomas. A compressa fria ajuda 
diminuir o fluxo sanguíneo aumentando a 
contrição venosa do local afetado, após o 

acidente. A circulação é aumentada 
fazendo com que seja facilitada a 
remoção de substâncias indesejáveis e 

impurezas no local, favorecendo assim o 
processo da cura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto convertido pelo conversor da 
Porto Editora, respeitando o Acordo 
Ortográfico de 1990. 

REVÊ A TUA POSTURA  

Se não queres acabar com uma corcunda como se fosses uma gárgula, 

vigia urgentemente a tua postura e previne as dores de costas, além de 

trabalhares ativamente toda a musculatura abdominal. 

Cabeça erguida. Imagina que tens um cabo na cabeça e que te está a 

puxar para cima. Sente como cresces e a tua coluna deixa de estar em 

flexão. Coloca a zona superior do monitor à altura dos teus olhos. 

Braços a 90º. Senta-te para que os teus braços fiquem apoiados na mesa e 

fletidos a 90º, assim não sobrecarregas o trapézio nem a zona cervical. 

Ombros para trás. Como se quisesses juntar as omoplatas. 

Pés no chão. As pernas devem estar fletidas e os pés assentes no chão. Se 

estenderes as pernas colocas a bacia em retroversão e a coluna em flexão. 
 

VISITE-NOS REGULARMENTE 
NO FACEBOOK 

 

QUER RECEBER A NEWSLETTER DESAFIOS DA IDADE? 

Envie-nos o seu endereço de e-mail para desafiosdaidade.geral@gmail.com 

E receba mensalmente gratuitamente a sua Newsletter 
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