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INICIA-TE NUM TRAIL

10
O trail é uma forma de corrida mais 
livre do que a estrada. Algumas pessoas 
partilham esta ideia de que na estrada 
estamos mais preocupados com o tempo 
e nos esforçarmos mais, e que no trail há 
mais convívio e espírito de interajuda, ao 
mesmo tempo que se partilham paisagens 
naturais extremamente cativantes. 

Por ISABEL PINTO DA COSTA com JOÃO COLAÇO, ultra maratonista.
Fotografia RUI BOTAS

DICAS 
ÚTEIS  
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1O QUE É O TRAIL?  
Uma forma de estar na vida e uma maneira 

de ficar em boa forma.

2DIFERENÇAS ENTRE TRAIL  
E ESTRADA. Por norma, numa prova de es-

trada, o parâmetro regulador é o ritmo. Quando 
passamos para os trilhos, dadas as suas carac-
terísticas, como sejam o tipo de piso, desnível e 
condições meteorológicas, levam a que a forma 
de abordagem varie constantemente. Embora 
eu seja suspeito, considero que correr na Nature-
za é, habitualmente, mais interessante, viciante 
e motivador.

3QUEM QUER SABER O QUE É, EXPERI-
MENTA!  Só posso aconselhar que venham 

experimentar. Para além dos benefícios físicos 
do desporto, estar em meio natural traz sen-
sações únicas que nos libertam das pressões 
quotidianas. É também uma forma de conhecer 
locais que, de outra forma, são inacessíveis.

4PRINCIPAL DIFICULDADE: NÃO SABER 
COMO HÁ-DE TREINAR. Quando se pre-

tende enveredar por uma nova atividade, é natural 
que nos sintamos algo perdidos no início. Hoje em 
dia é fácil obter informação na Internet mas se 
não a soubermos filtrar de pouco nos servirá. Os 
planos genéricos podem servir para uma aborda-
gem inicial, mas se queremos realmente evoluir 
é aconselhável procurar um treinador. Depois 
há que fazer a gestão do tempo para usufruir do 
prazer que o desporto dá, quando incluído na nos-
sa vida quotidiana.

5CUIDADOS A TER. Uma evolução sustenta-
da e progressiva é fundamental. Por vezes, o 

excesso de motivação leva a cometer erros bas-
tante prejudiciais, como o saltar etapas e não dar 
o tempo de adaptação necessário. Também aí, 
ter um treino acompanhado poderá evitar si-
tuações de sobretreino ou métodos desadequa-
dos. Intimamente ligada a uma boa preparação 
física e mental deverá estar uma alimentação 
variada e equilibrada.

6BENEFÍCIOS PARA CORPO E MENTE.   
Equilíbrio físico e psicológico. O facto de 

constituir um escape da vida quotidiana é o melhor 
antidepressivo natural que podemos desejar. E, em 
termos físicos, é bastante completo e abrangente.

O trail é mais inconstante do 
que a estrada no tipo de piso, na 

paisagem, nos obstáculos que 
encontramos no caminho...
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DESCIDAS E SUBIDAS
Para além da técnica em subir e descer, o uso de bastões nas provas 
mais longas pode ser um grande aliado. 
 

SUBIR (1) Pode subir-se mais nas pontas dos pés para ajudar no 
equilíbrio e contrariar o efeito da subida. 
 
SUBIR (2) Subidas muito acentuadas pode ajudar-se colocando as 
mãos nos joelhos, dependendo de cada um.

DESCER (3) As descidas muito acentuadas podem ser feitas de-
pressa, aos 'pulinhos' e em pontas de pés quase sem tocar com 
os pés no chão. Se se tiver mais tempo com os pés no chão e com 
maior superfície o risco de escorregar é maior. 

TRAIL

7PROGRESSÃO DA ESTRADA PARA O TRAIL. 
Quando comecei no Trail, ainda estávamos no início. 

Eu já fazia provas de estrada há algum tempo, mas sem 
grande regularidade. O facto de ter chegado a um meio 
que ainda era pequeno e onde criei amizades fez-me ficar 
e querer cada vez mais. A estrada era muito impessoal e 
o Trail regia-se por valores nobres que me seduziram. 
Quanto a provas, se tivesse de escolher uma teria de ser 
o Tor des Géants, no Val d'Aosta (Alpes italianos). Foi uma 
prova que me deslumbrou desde que tive conhecimento 
da sua existência e é conhecida por ser um dos Ultra 
Trail mais difíceis do mundo, com os seus 336 km, com 
24.000 de desnível positivo, corridos em etapa única. Em 
2014 tive a felicidade de estar à partida e tudo me correu 
de forma irrepreensível, especialmente a motivação enor-
me que mantive nas quase 90h de prova, o que resultou 
numa boa classificação.

8CONCILIAR O TRAIL COM A VIDA. Se estivermos 
por paixão, conseguimos tudo, como é o meu caso.  

É uma parte importante da minha vida. E quero continuar 
a participar em provas onde ainda não tenha estado para 
receber as sensações sublimes que daí se retiram. Por esse 
facto, é relativamente simples ter motivação para contornar 
as limitações do dia-a-dia e passar por alguns "sacrifícios". 

9TREINO FORA DOS TRILHOS. Para além do treino 
de corrida normal (velocidade, treino longo, recupe-

ração, etc.), é importante reproduzir as condições de prova, 
nomeadamente o tipo de terreno. E se queremos diminuir 
a probabilidade de lesões, é fundamental fazer um trabalho 
regular de reforço muscular. Uma musculatura forte supor-
ta forças que são desta forma evitadas pelas articulações, 
tendões, etc.. Em adição, apostar na flexibilidade e mobi-
lidade é fundamental no Trail e deverá ser uma constante. 
Dadas as condições de permanente instabilidade que en-
contramos nos trilhos, também deveremos fazer sessões 
de treino propriocetivo, por forma a prepararmos o nosso 
corpo para responder eficazmente às constantes adap-
tações instantâneas que são necessárias. Por fim, considero 
que fazer treino cruzado é acertado. Praticando outras 
modalidades, como natação ou ciclismo, conseguimos fazer 
sessões interessantes para evitar a sobrecarga dos múscu-
los mais solicitados no Trail. Isso pode ser parte da recupe-
ração ou simplesmente para variar o tipo de treino.

10UMA PROVA PARA INICIAR… A oferta de provas 
é imensa e temos muitas organizações com grande 

competência, pelo que não posso aconselhar uma prova es-
pecífica. Acho que se deve começar pelas distâncias curtas. 
Normalmente, mesmo as provas mais longas têm, em pa-
ralelo, distâncias mais curtas. Em Portugal, embora não te-
nhamos alta montanha, há zonas com excelentes condições 
naturais para a prática do Trail. Ir aumentando a dificuldade 
e a distância progressivamente acaba por ser a estratégia 
mais acertada.
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OS BENEFÍCIOS DA CORRIDA PARA A SAÚDE E O SEU CONTRIBUTO PARA O BEM-ESTAR SÃO REGULAR-
MENTE ABORDADOS MAS NUNCA É DEMAIS RELEMBRAR ALGUNS ASPETOS ESSENCIAIS. 

Por THORDIS BERGER, Chief Medical Officer Holmes Place Portugal

CORRE COM AS DOENÇAS

Reduz o risco 
 de doenças cardiovasculares

Ajuda a pressão arterial a manter-se em níveis satisfatórios e aumenta as taxas de HDL  
(o bom colesterol).

Diminui o risco  
 de desenvolver diabetes.

Estimula 
 a regeneração óssea através do impacto.

O reforço muscular  
 é essencial para proteção das articulações  e melhorias ao nível da performance.

A hidratação,  
 prévia e pós exercício, é essencial para evitar desequilíbrios hidroeletrolíticos.  
De salientar que, em muitos casos, a água não é suficiente.

Realizar alongamentos dinâmicos
 antes e depois do exercício aumenta a mobilidade das articulações e a amplitude do movimento 
sendo igualmente essencial para prevenir lesões.

NO QUE SE REFERE AO IMPACTO NA SAÚDE, DESTACO:

Sabias que quem corre 
vive mais anos?  
Um estudo recente publicado no 
Jornal of the American College of 
Cardiology mostrou que uma cor-
rida de baixa intensidade, durante 
apenas 5 a 10 minutos por dia, é 
suficiente para prolongar a vida por 
vários anos, em comparação com 
pessoas que não correm. 
Uma quantidade reduzida de exercí-
cio para um benefício tão valioso… 
se precisavas de um estímulo para 
começar, já não há desculpas! 

Contudo, correr sem tomar alguns cuidados pode implicar riscos para  
a saúde e causar lesões. Exames médicos prévios e o acompanhamento de 
um profissional de educação física são altamente recomendáveis para quem 
pretende correr em segurança. 
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