
TREINAR AO AR LIVRE
NÃO É PARA TODOS



Grupo treina-se quatro
vezes por semana em
diferentes jardins de
Lisboa. Faça chuva ou sol
MARKUS ALMEIDA
TM Foi há cinco anos que João
Sousa e João Magalhães , na altura
dois licenciados em Ciências do

Desporto perto de completarem
os seus mestrados (em Exercício e
Saúde e Treino Desportivo, res-
petivamente) começaram o gru-
po de treinos ao ar livre Outduros.

"Apremissa é a de haver sempre
treinos. Seja com chuva ou com
sol, treinamo -nos sempre - nem
que sejamos só dois ou três" , con-
taJoão Magalhães, nestemomen-
tooúnicoaorientarostreinos. "O
André está na China, a trabalhar
com atletas olímpicos. Mas está

quase avoltar "
, revela.

Os treinos Outduros resultam
napráticade exercício físico ao ar
livre nos diferentes jardins, par-
ques e praças de Lisboa. Durante
a semana em horário pós-labo-
ral, à segunda e quarta-feira, e ao

sábado e domingo de manhã. Os
locais escolhidos variam de mês

paramês. Entre os sítios por onde
os treinos do grupo Outduros já
passaram contam-se o Estádio
Universitário de Lisboa, o Parque
Eduardo VII, o Passeio Marítimo
de Alcântara, aTorre de Belém, o
Jardim do Campo Grande, o

Campo das Cebolas ou o Museu
daEletricidade.

"Os nossos treinos são com-
postos por três partes: começa-

mos com um bom aquecimento,
depois vem a parte principal do
treino e, no fim, o retorno acal-
ma. Tudo isto demora em média
uma hora e meia", conta João

Magalhães. "No
aquecimento, tra-
balhamos vários
exercícios de coor-
denação e de mobi-
lidade, desde loco -
moções em quatro
apoios, até vários ti-
pos de alongamen-
tos dinâmicos. Na
parte principal do
treino é onde traba
lhamosaforça, apo
UM DOS PRINCIPAIS FOCOS

DAS SESSÕES NA ALAMEDA É A
RESISTÊNCIA CARDIOVASCULAR.
MAS TODAS AS SEMANAS VARIA
tência e a resistência car diovas -
cular", acrescenta.

Por se realizarem ao ar livre,
estes treinos tiram proveito da
diversidade dos cenários. Por
exemplo, na AlamedaD. Afonso
Henriques dois grandes lanços de
escadas dão acesso ao topo da
Fonte Luminosa. "São ótimos
paratrabalhar aresistência" , ex-
plica. "Por isso, um dos princi-
pais foco dos treinos na Alameda
é a resistência cardiovascular.
Mas todas as semanas o tipo de
treino muda, de acordo com o Io -
cal onde se realiza", acrescenta.

Por vezes os treinos são organi-
zados em circuito. E dependendo
do dia e do local do treino, este

ocupa- se de diferentes estímulos.

As barras que se encontram no
circuito detreinodo Estádio Uni-
versitário, dando outro exemplo,
são incluídas na rotina dos exercí-
cios de força. E se chover? "Nesse
caso levamos impermeáveis. O

importante é que o treino nunca
pare" , remata João. o

LISBOA
O local dos treinos varia de
semana para semana. O
Estádio Universitário, o

Parque Eduardo VII, a
Quinta das Conchas, o

Campo Grande e a Alameda
D. Afonso Henriques são
os locais preferidos para o

grupo Outduros dar os
seus treinos, que se prolon-
gam sempre durante pelo
menos uma hora e meia. O
local e o tipo de treinos a
realizar são divulgados no
mês anterior numa área ex-
clusiva do site outduros.pt,
no qual os membros do gru-
po podem consultar a agen-
da e marcar os treinos.
Outduros
Vários locais públicos de
Lisboa || www.outduros.pt
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, 19h30; 4. a
, 19h30; sáb.,

nh3o;dom.,nh3O || Uma
vez por semana: €20/mês (o
treino de domingo é gratui-
to). Livre trânsito:
€30/mês. Serviço de perso-
nal training com um grupo
de amigos: €40.


