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Agarrados à

CORRIDA
Depois da democratização da corrida, surge agora o
grande boom dos grupos informais. Para isso, muito
tem contribuído o Facebook, espaço onde além de
marcarem treinos, trocam experiências e dicas sobre
o desporto. Mas além da proliferação nas redes
sociais, também há lojas que organizam os seus
próprios grupos de corrida, tudo pela divulgação de
um vício saudável
Textos de Joana Barros Fotografias de José Sérgio

Se estiver a passear pela zona ribeirinha de Lisboa e for ultrapassado por um
grupo em passo de corrida não se assuste. Não é um arrastão. O mais provável é
que se trate de um dos muitos grupos de
corridas que surgiram nos últimos anos
e que agora aproveitam as ruas da cidade
para fazerem os seus treinos.
Mas nem sempre foi assim. «Tenho 36
anos e já corro há mais de 20. Ainda sou
do tempo em que as pessoas diziam que
quem corre são os maluquinhos». Quem o
diz é José Carlos Vieira, co-fundador do
LX Run, um grupo informal que junta pessoas que partilham o gosto pela corrida.
No Facebook reúnem quase 400 amigos e
aproveitam para combinar treinos, trocar
conselhos de saúde, percursos de provas e
tudo o mais que gire à volta deste desporto. Tudo isto à borla, sem jóias de inscrição
ou mensalidades.
José Carlos Vieira justifica que o clima
ameno do país e o mau clima financeiro
poderão ter ajudado a que mais pessoas
trocassem o ginásio pelas ruas ou que ganhassem coragem para fazer desporto.
«Faço-lhe um desafio: por que é que não
vem correr connosco para ver como é?».
Desafio aceite. Às 21h00 de quinta-feira
42 l SOL

25/10/13

a equipa do SOL comparece na Vela Latina, em Belém, pronta para se juntar ao
treino do LX Run. O encontro ocorre dias
depois de vários elementos terem completado a Maratona Rock and Roll, por isso o
tema de conversa à chegada é obviamente a medalha que obtiveram e orgulhosamente exibem.
Começa o treino. Ao longo dos 7,59km
fala-se de provas passadas e futuras, combinações extra corrida, negócios, da vida
em geral. Será esta camaradagem que motiva as pessoas a virem correr em grupo?
«Sem dúvida», diz José Carlos Vieira. «Especialmente no Inverno ou quando está
mau tempo, se não tivéssemos a certeza
que estaria alguém à nossa espera não
saíamos de casa».
João Ralha acrescenta alguns pontos:
«Trocamos ideias, tiramos dúvidas sobre saúde e equipamento, aprendemos, u

As empresas que organizam
corridas estão a acompanhar a
tendência do aumento de
praticantes. Todos os fins-de-semana há pelo menos uma
prova
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partilhamos despesas de deslocações
para corridas fora de Lisboa».
Há cinco anos, este consultor de gestão
de 54 anos encontrou por acaso um amigo numa corrida e decidiram combinar
uns treinos. Ainda tentaram juntar-se a
um grupo, mas optaram por criar o seu.
E assim nasceram os Run 4 Fun. Em 2008
tinham sete ou oito pessoas e na semana
passada contavam já com pouco mais de
1.500 membros. «Correr sozinho é algo que
as pessoas começam a fazer naturalmente, porque se pode correr em qualquer lugar, a qualquer hora», justifica João Ralha. «Mas correr em grupo tem muitas
vantagens».
Uma delas é a adesão e motivação para
se participar em provas em Portugal e não
só: «Já uso as corridas para fazer turismo
e desde há quatro ou cinco anos que faço
uma maratona por ano no estrangeiro».
E por cá? «Tenho conhecido sítios em
Portugal onde nunca iria se não fosse o
facto de ir lá correr», conta João Ralha,
que aproveita a mudança de tema para
dizer que outra vertente de provas que
está a ter muito sucesso são as corridas
em trilho, algumas organizadas por clubes mais pequenos.
Essa é justamente a especialidade dos
Loucos Trail Running, um grupo que no
Facebook tem quase mil membros e que
corre todos os dias à hora do esquilo em

O SOL juntou-se aos Lx Run e descobriu algumas vantagens de estar num grupo de corrida

Com mais ou menos membros,
todos os grupos apontam a
motivação como uma das
vantagens de correr
acompanhado
Monsanto. Mas o que é isso? «São treinos
das seis às sete da manhã. Chamamos-lhes
assim porque no início, quando estava só
o núcleo duro, vimos um esquilo a passar
e dissemos ‘deve ser a hora do esquilo’».
A explicação partiu de Pedro Conceição,
37 anos, e o núcleo duro a que se refere é

CRISTINA ROMÃO acredita que os portugueses são cada vez mais corredores conscientes

composto por mais dois amigos.
Os três já praticavam outros desportos
há quatro ou cinco anos, mas quando se
viram com menos tempo para grandes logísticas decidiram calçar os ténis para correr. No início juntavam-se ao final do dia,
mas era sempre com dificuldade que conciliavam horários.
Há quem corra cinco vezes por semana
ou até só descanse um dia. Alguns aproveitam os fins-de-semana para fazer treinos mais longos. Aliás, houve membros
do grupo que, no sábado passado, fizeram
os 88 km do Ultra Trail das aldeias do Xisto, na serra da Lousã.
Para lá chegarem, contribuiu, e muito, a
motivação adicional de correr em grupo.
«Em grupo treinamos um pouco mais,
porque sozinho é mais fácil de desistir, de
ir mais devagar. É também uma forma de
trocar experiências e tirar dúvidas», explica Pedro Conceição.
Para este consultor de gestão, as redes
sociais foram um dos grandes contributos
para o aumento do número de pessoas que
desde há dois anos correm sozinhas ou
acompanhadas. «Começou a ser contagiante e socialmente aceite. As pessoas já
não se sentem estranhas a sair para a rua
e mesmo os que não correm já não estranham ver os outros a correr». Além disso,
diz, «as empresas que organizam corridas
e provas vieram acompanhar esse boom».

TODAS AS SEMANAS quase uma centena de pessoas invade as ruas da cidade para se juntar ao Nike + Club Lisboa

Também João Ralha, dos Run 4 Fun,
acredita nesta última ideia: «Há uns anos
podíamos inscrever-nos a dois dias das
provas, hoje não porque esgotam».
Foi precisamente isso que aconteceu
com a Maratona Rock and Roll de 6 de Outubro e é isso que tem acontecido com a
Corrida da Mulher, em Maio. A Meia-Maratona de Março, que atravessa a ponte 25
de Abril em Lisboa, tem tido cerca de 38
mil participantes. Estas são as três provas que o Maratona Clube de Portugal organiza. «Temos verificado que há mais

pessoas a correr desde há quatro ou cinco anos», diz Maria Manuel Simões, assessora de imprensa da empresa. A responsável acredita que não estamos perante
uma moda, até porque quando as pessoas
«ganham o bichinho e começam a estabelecer objectivos nunca mais largam».
Por seu lado, a Xistarca diz organizar entre 50 a 60 corridas por ano. É impossível
enumerá-las todas, mas na sua grande
maioria referem-se a percursos mais pequenos que podem ser de cinco, dez ou 15
km. Joaquim Sobral, responsável por ins-

CORREM MAIS E COMPRAM MAIS
E se há cada vez mais pessoas a correr, diz a lógica que é preciso ir buscar o equipamento a algum lado. A Sport Zone é uma das muitas lojas onde se podem encontrar os mais variados artigos de desporto. E, a avaliar pelas declarações de Elisabete Guedes, relações
públicas do estabelecimento, o consumidor está a apurar os seus gostos: «Nota-se uma
tendência de um maior cuidado na escolha do artigo, quer a nível de estética, quer a nível
de qualidade». A empresa do grupo Sonae, não especifica valores, mas afiança que a procura de artigos de corrida é cada vez maior. E para contribuir para esta melhoria de dar o
equipamento certo ao corredor, a Sport Zone, criou em 2009, em parceria com a Nike, o
teste da passada. Trata-se de um teste em que o cliente fica a conhecer as características da sua passada e dessa forma pode saber quais os ténis indicados para o tipo de caminhada que pretende fazer. O serviço já foi estendido a vários pontos do país, agora em
colaboração com outras marcas, e tem notado «uma crescente adesão».
Elisabete Guedes acredita que o aumento de pessoas que escolhem a corrida como desporto reflecte uma mudança de atitude e defende por isso que estas pessoas «têm vindo a valorizar a prática desportiva e a sua importância na aquisição de hábitos de vida
saudáveis».

crições, partidas e chegadas desta empresa, acredita que «as pessoas começaram a
perceber que têm de fazer qualquer coisa
pela sua saúde».
Mas a variedade não é só uma característica dos organizadores profissionais. Que o diga José Bagina. Começou
a correr há dois anos com os Run 4 Fun
e foi com eles que participou na Corrida dos Elevadores, que passa por cinco
ascensores lisboetas. «Gostei tanto de
correr e poder ver um pouco da história da cidade que aproveitei para fazer
o Treino dos Presidentes», conta este
consultor em sistemas de informática
de 42 anos, explicando que esta estreia
nas corridas temáticas pretendia passar pelas dez ruas lisboetas com nomes
de ex-presidentes.
E desta vontade de «associar o prazer da
corrida com o conhecer melhor a cidade»
seguiram-se o Treino dos Elevadores, da
Biodiversidade, dos Eléctricos, dos Chafarizes, ‘Lisboa Devota’ e ainda houve espaço para uma angariação de fundos para
a Casa de Acolhimento Mão Amiga, com
uma corrida solidária.
Uma lista extensa, à semelhança do que
acontece com o número de grupos de corrida que marcam presença através do Facebook. O que nos leva até ao Portugal
Running, um grupo com mais de 3.300
membros, que vê este número a subir u
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O USO DA BICICLETA no dia-a-dia tem vindo a tornar-se cada vez mais comum

PEDALAR
TODOS OS DIAS

nas deslocações». Ana usa

mos que a formação podia

o plural para incluir Bruno

ser útil para outros utilizado-

Santos, namorado e sócio na

res».

Outra tendência que ganhou

Cenas a Pedal, uma loja que

Ana e Bruno decidiram, há

espaço nas ruas de Lisboa é

mais do que vender bicicle-

dois anos e meio, sair do

o uso da bicicleta para des-

tas dá assistência técnica,

escritório que tinham em

locações diárias. Contra to-

formação e consultoria para

casa e abrir uma loja no

das as leis da gravidade, nos

centro de Lisboa, mais por

últimos dois anos tornou-se

quem quer usar a bicicleta
no dia-a-dia. «Descobrimos

cada vez mais habitual ver-

que a oferta não era muita e

mos ciclistas a pedalarem
colina acima, colina abaixo.

daí ter nascido a loja». Das

convicção do que pela conjuntura económica. «É uma

peças que não havia em Por-

opção de mobilidade que
fará sempre sentido, mes-

Ana Pereira, 32 anos, começou há sete: «No início não

tugal passaram para outros

mo que as condições eco-

campos e em 2007 publica-

foi por necessidade. Fazía-

ram uma lista de perguntas

nómicas melhorem», defende antes de rematar: «É

mos percursos de carros e

frequentes sobre o código da

importante se as pessoas

detestávamos ficar imóveis
em filas, por isso decidimos

estrada aplicado às bicicletas. «Foi quando vimos que

que traz outras vantagens

usar a bicicleta para peque-

não havia nada e percebe-

além da poupança».

vertiginosamente. «Estou um pouco surpreendido, não esperava que tivesse esta
dinâmica», confessa Nuno Pimenta, 36
anos, que em Março de 2010 criou o grupo Marginal à Noite, numa alusão à prova
com o mesmo nome que se realiza em Junho, em Oeiras.
Com o passar dos meses, o aumento do
número de membros e a diversificação das
temáticas ligadas a este desporto, o grupo acabou por escolher um nome mais geral, em Agosto de 2011: Portugal Running.
Agora contam com membros espalhados
por todo o país e corridas para todos os
gostos e horários.
Mas não são só estes grupos informais
que se organizam para irem correr. Também há lojas que conseguem juntar ‘atletas’. É o caso da Nike no Chiado e do seu
Nike + Run Club Lisboa. A marca organiza corridas, informais e grátis, em todos
os grandes estabelecimentos europeus.
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perceberem que é bom e

«Lisboa não podia faltar e com a abertura da loja nasceu este clube. A nossa primeira corrida foi a 3 de Novembro de
2011», recorda Cláudia Lucas, uma das
treinadoras que acompanha os grupos.
Nesse dia juntaram 18 corredores. Várias
quintas-feiras mais tarde, em Agosto deste ano, foi atingido o recorde de 111 participantes.
Os treinos são todas as quintas às 20h00,
por percursos que mudam semanalmente.
A única certeza é que há duas distâncias
a escolher: 6 ou 10 km. «Qualquer um dos
percursos são acompanhados por dois
treinadores, um que segue à frente, outro
atrás, para ninguém se perder e se sentirem apoiados», diz por seu lado Vânia
Guerreiro, também ela treinadora.
Ambas destacam o facto de o grupo ter
criado uma orgânica própria e agora as
pessoas já se conhecerem foram das corridas. «Já há uma ligação que é mais do
que colegas de corrida», diz Cláudia. E
é com orgulho que contam histórias que
vêm comprovar o aumento de pessoas
que aderiram à corrida, desde a senhora que chegou na génese dos treinos «só
para acompanhar um amigo» e que volta todas as quintas, agora, para correr,
até às pessoas que começaram por só
correr os 6 km «e agora já fazem os 10
km a falar».

OS RUN 4 FUN acreditam que as corridas também servem para conviver

POR ONDE COMEÇAR?
‘Correr é simples, é só pegar nuns ténis e sair’.
Esteéumpensamentoquetemmotivadomuitas
pessoasainiciarem-senestedesporto. Masnão
ébemassim. Aqui ficamosconselhosmédicose
motivacionais de Renato Graça, médico do CentrodeMedicinaDesportivadeLisboa, edeMário
Machado, editor da revista Spiridon e director
técnicodaMaratonaeMeiaMaratonadeLisboa:
l Fazer uma avaliação médico-desportiva,
antes de começar e repeti-la anualmente
l Equipamento: a roupa só tem de estar adap-

tado às condições climatéricas. A peça fundamental é o calçado. Comprar uns sapatos sempre um centímetro acima do número;
OS LOUCOS TRAIL RUNNING correm todos os dias às seis da manhã, em Monsanto

l Frequência: começar com 30 minutos segui-

dos três vezes por semana. Se não conseguir,
correr 100 metros devagar, depois caminhar e

No Parque das Nações existe uma loja
que também partilha este sentimento de
pertença, de uma tendência que todos dizem ter vindo para ficar. É a Pro Runner,
uma marca da Sport Iberica, que mais do
que a venda de produtos para a corrida
também tem serviços na área da nutrição, saúde e acompanhamento psicológico, através de workshops. E claro, também contribui para o aumento do número de corredores com treinos informais
e grátis, corridas solidárias e treinos

para provas específicas. «Tentamos que
os workshops antecedam os treinos», explica Cristina Romão, directora de
marketing da Pro Runner. «E tentamos
trazer alguns nomes que sejam uma
mais-valia, já tivemos aqui o [atleta] Hélio Gomes para motivar e aconselhar os
corredores casuais».
E, segundo a responsável, os esforços pedagógicos parecem estar a resultar: «As
pessoas estão a correr mais e melhor».
Esta observação surge quer do aumento
dos inscritos em provas, quer das preocupações em escolher o equipamento certo.
«No fundo o que queremos é que as pessoas que aqui venham saiam corredores
conscientes e contínuos, porque acreditamos que as lesões são o principal responsável para as levar ao abandono da
corrida», acrescenta Cristina Romão, que
acredita que esta tendência revela «uma
alteração de comportamento».
Uma tendência que segundo José Carlos
Vieira, dos Lx Run, pode aumentar ainda mais: «No dia em que as senhoras começarem a correr mais o boom vai ser
maior». Porquê? Basta olhar para mercados mais maduros como o norte-americano e antecipar uma tendência. «Há
uma percentagem muito elevada de mulheres a correr e como em tudo, quem lidera as coisas são as mulheres. Acho que
pode ser uma referência que pode fazer
a diferença». l

voltar a correr quando já não estiver ofegante e
assim sucessivamente até aumentar as distâncias seguidas
l Arranjar um grupo de corrida. Assim é puxa-

do pelos colegas e tem a ‘obrigação’ de ir às
sessões de treino
l Estabelecer um objectivo a longo prazo, que

seja atraente. Ex: daqui a seis meses vou correr a São Silvestre
l Escolher um sítio que não seja muito poluído,

que o terreno não seja muito duro e evitar subidas para quem não está habituado
l Antes de correr aquecer e quando terminar

fazer o retorno à calma com a flexibilização dos
músculos. Cientificamente há quem diga que é
vantajoso e quem diga que não é. Por isso,
alongar com moderação
l A alimentação de um corredor de fundo é

igual à de um indivíduo normal. Ingerir alimentos
saudáveis (vegetais, frutas), sazonais e frescos. Não é preciso suplementos alimentares
porque a fruta já contém as vitaminas necessárias. Evitar açúcares de rápida absorção (chocolates e doces), ingerir hidratos de carbono
l O corredor tem de consumir mais água do

que o cidadão normal. Beber água ao longo do
dia, antes de sentir sede
l Manter um andamento em que consiga sem-

pre falar com o colega. Assim o organismo está
num esforço em perfeito equilíbrio de oxigénio
e vai poder correr mais e progredir em termos
de duração de esforço
l De vez em quando vá correr com música e

varie o local de treino, para sair da rotina.

joana.barros@sol.pt
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FILIPA ELVAS descobriu na corrida uma paixão depois de uma passagem pelo triatlo

Correr atrás das

MARATONAS
Se uns correm em grupo, também há quem treine sozinho ou porque prefere ou porque tem objectivos
a cumprir: fazer uma maratona ou mesmo perder peso. São os casos de Filipa Elvas e Diogo Assunção
Texto de Joana Barros Fotografias de José Sérgio

É COM ORGULHO que Filipa Elvas exibe as medalhas que ganhou nas maratonas que fez

Sete. Este é o número de maratonas que
Filipa Elvas, 37 anos, já fez. E não se limitou às maratonas ditas ‘normais’. Depois de
Helsínquia, Varsóvia, Miami e Chicago,
aventurou-se na Grande Muralha da China
e agora na Gronelândia. «Já estou equipada
para ir correr», diz Filipa num tom efusivo
quando atende o telefone ao SOL, dias antes de partir para a Maratona Polar.
Quando não está a correr, Filipa Elvas trabalhacomoassistentedebordodaTAP,equipa à qual se juntou em 2007. Já na transportadora aérea, fez parte do Triatlo Clube TAP
onde esteve durante dois anos. Mas como
diz a própria, nadar e pedalar não eram a
sua «praia». Em 2011 apaixonou-se pela cor-

EM DOIS ANOS Diogo Assunção perdeu 41 kg e já correu a sua primeira maratona

rida. A primeira prova foi os 8 km da CorridaMarginalàNoite.Seguiram-seos15kmda
Corrida das Fogueiras, os 21 km da meia maratona do Rio de Janeiro, até que decidiu
aventurar-se nos 42 km de Helsínquia.
«Faço duas maratonas por ano, mas este
ano foi uma excepção porque já fiz a Muralha da China e Berlim», lembra a assistente de bordo que corre mundo atrás da
prova-rainha do atletismo. Na China galgou 20.500 degraus em 7h50, a única mulher a chegar ao fim. Agora, na Gronelândia, acabou por enfrentar temperaturas de
cerca de -20ºC, mas mesmo assim conseguiu o primeiro lugar entre as participantes femininas. Calcula-se que a preparação

tenha sido dura. «Não me preparei», confessa.
Filipa Elvas admite que nunca se informa
sobre os percursos das provas a realizar.
«Vou lá e dou tudo de mim, porque correr é
uma paixão», solta, explicando também que
gosta de correr sozinha, mas nunca diz que
‘não’ a um ou outro amigo que às vezes a querem acompanhar nos treinos. «Há uns que
gostam de falar, mas eu prefiro ir em silêncio, sem música, sem nada».
O aumento de corredores a solo ou de grupos que se juntam para correr têm-na deixado com um sorriso dos lábios. «É uma questão de consciência de que fazer desporto faz
bem à saúde e à cabeça», defende, dizendo

DIOGO ASSUNÇÃO prefere correr em grupo, mas não é por falta de companhia que deixa de treinar

ainda que não se trata de uma moda passageira, mas sim de um primeiro passo: «Isto
não vai acabar, é um começo».
Para Diogo Assunção o começo foi em 2012.
«Pesava 123 kg e meço pouco mais de um metro e 70, isto já tocava quase a obesidade mórbida», diz ao SOL, lembrando que na altura
o seu pai teve um acidente cardiovascular e
ele próprio sentia dificuldades em brincar
com os quatro filhos. «Isto tudo fez-me pensar e decidi perder peso». Começou pela dieta. «Ao fim de um ano perdi 23 kg e baixei da
barreira dos 100kg». Seguiram-se os passeios
de bicicleta. As corridas só vieram quando
chegou aos 93 kg. «Aprendi a correr aos 41
anos. A primeira corrida foi no Jardim da
Estrela [Lisboa] em 2011, corri 150 metros e
fiquei derreado».
Mesmo assim não desistiu e voltou. Sempre que tentava, corria mais um bocado. Até
que chegou aos 2 km. «Percebi que fazer desporto era fundamental para manter o peso

Diogo Assunção aprendeu a
correr aos 41 e já fez uma
maratona. Filipa Elvas
descobriu uma paixão na prova-rainha
baixo e que tinha de me impor metas», conta antes de revelar o objectivo atingido há
três semanas: «Fiz a maratona», diz, visivelmente orgulhoso. «Mas estava mais dorido
depois de ter corridos os tais 2 km do que
quando acabei a maratona». Hoje pesa 82 kg
e com entusiasmo fala das suas marcas:
«Aos 41 anos perdi 41 kg e corri 42 km em
4h43m45s».
Engenheiro informático de profissão, Diogo já atingiu o seu intuito e estabeleceu novas metas. A próxima é já em Abril quando for a Madrid correr uma maratona. «Outro objectivo é correr uma maratona em
menos do dobro do recorde mundial». Para
isso terá de fazer os 42km num máximo de
4h06h45s.
A história é inspiradora, mas para muitos a palavra maratona ainda se situa no
campo dos sonhos inalcançáveis. Ou talvez
não. Diogo Assunção acredita que está ao
alcance de todos: «É possível, desde que se
queira e que as pessoas se empenhem». l
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