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Apaixonado pela comunicação e com um estilo 
de vida onde o exercício físico não pode faltar, 
Jorge Gabriel fala sobre o que valoriza no seu 
treino e de que forma os Clubes de Fitness 
poderiam comunicar para chegar mais facilmente 
à população inactiva.

CONVERSA 
PUXA 
CONVERSA



PORTUGAL ACTIVO Nº8 + CONVERSA PUXA CONVERSA

"O exercício é o melhor 
antibiótico natural que 
podemos administrar."
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Portugal Activo:  
É notória a sua paixão pela 
comunicação, e como comunicador 
nato, questionamos: O que está a faltar 
na comunicação do sector do exercício 
físico para chegar aos cerca de 93% 
da população inactiva? De que forma 
os ginásios poderiam comunicar para 
serem mais eficazes?
Jorge Gabriel:  
Em primeiro lugar transparecer que é 
possível ter saúde, sentir-se e parecer 
melhor num lugar para todos.  
O excessivo culto do corpo à medida 
causa afastamento porque se "vende" 
a possibilidade de silhuetas perfeitas em 
pouco tempo e com baixo sacrifício. 
Como sabemos, tal não é verdade 
e basta um mês de ginásio para se 
perceber tal.
Os preços continuam a ser igualmente 
um óbice.

PA: Quando e por que razão começou 
a treinar num Clube de Fitness?
JG: Saúde, saúde e mais saúde.  
A nossa máquina (corpo) é 
imperfeita, se nada fizermos por 
ela a probabilidade de avaria é 
exponencialmente maior. Prefiro evitar 
ir ao "mecânico" dando ao corpo o 
exercício que ele precisa para não 
empenar. Há muitos anos que o faço,  
há pelo menos três décadas. 

JG: Dependendo da disponibilidade 
económica é sempre desejável fazê-lo 
junto de profissionais da área, logo num 
ginásio. Com companhia conhecida 
a integração será sempre mais rápida. 
Caminhar é um fantástico exercício para 
começar a mudar de vida.

PA: Dentro do Clube, que tipo de treino/
aulas faz e que outros serviços utiliza?
JG: Prefiro PT pela atenção permanente 
do profissional que me acompanha 
e porque não me deixa preguiçar. 
Nas aulas de grupo a probabilidade 
de incorrermos em erro nos exercícios 
aumenta imenso.

PA: O que mais valoriza dentro do seu 
Clube de Fitness?
JG: Higiene, organização, competência 
e simpatia.

PA: Sabemos que pratica golfe e 
frequenta o ginásio, apesar da agenda 
muito ocupada e da família numerosa. 
O que dizer a quem apresenta a falta de 
tempo como “desculpa” para deixar o 
exercício para segundo plano?
JG: Sem saúde, nada do que nos dá 
prazer e felicidade pode ser efetivo. 
Se o exercício for respeitado tal e qual 
como uma refeição nunca deixaremos 
de o fazer. O exercício é o melhor 
antibiótico natural que podemos 
administrar.

PA: Para quem tem vontade de iniciar 
a prática de exercício, que conselhos 
poderia dar a quem ainda não sabe 
se deve começar a fazer exercício 
sem estar enquadrado (sozinho com 1 
parceiro na rua ou em casa) ou num 
clube de fitness?
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A nossa máquina 
(corpo) é imperfeita, 
se nada fizermos por 
ela a probabilidade 
de avaria é 
exponencialmente 
maior. Prefiro evitar ir 
ao "mecânico" dando 
ao corpo o exercício 
que ele precisa para 
não empenar.

“

Dependendo da 
disponibilidade 
económica é 
sempre desejável 
fazê-lo junto de 
profissionais da 
área, logo num 
ginásio. 

“

“

Playstation é mais verdade e eu 
prefiro-o. Isto sem falar no melhor 
desporto do mundo... o golfe.

PA: Sabemos que o Sporting é o seu 
Clube do coração. Este ano teve um 
gosto especial?
JG: Teve um gosto limitado. Preferia 
num regime mais "normal", mas ganhar 
é sempre melhor.

PA: Durante alguns meses, a Praça da 
Alegria teve uma professora a dar aulas 
de Fitness aos espectadores. O Jorge e a 
Sónia deram sempre o exemplo e foram 
participantes exemplares. O que achou 
da iniciativa? Qual a importância e que 
impacto para os espectadores?
JG: As palavras serão sempre 
insuficientes. Ao nos envolvermos na 
prática daqueles simples exercícios 
estamos a dar ao telespectador uma 
constatação real das suas capacidades, 
que no fundo são as de todos, com 
as devidas exceções. Espero que se 
mantenha esse espaço na televisão. 

PA: Como foi a adaptação a esta nova 
realidade de exercício?
JG: As minhas rotinas físicas tiveram 
que se alterar para o paradigma online. 
Até comprei uma bicicleta estática para 
não arranjar desculpas para não deixar 
de praticar exercício. Ainda me tornou 
mais atento às minhas necessidades 
para criar saúde física e mental. 
Mente sã em corpo são.

LIVRO "O meu pé de laranja 
lima" de José Mauro 
de Vasconcelos
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De entre muitas... a 
banda sonora do filme 
"Cinema Paraíso".

PA: O resto da família, também tem 
rotinas de exercício? O que praticam?
JG: Em casa são todos mais furiosos 
do exercício do que eu. Com o 
confinamento a casa transformou-se no 
ginásio. Muito treino funcional.

PA: E o futebol? Que lugar ocupa 
actualmente na sua vida?
JG: Ocupa o meu sofá... ahahahahaha. 
São excessivas tricas e desconfianças 
para o meu gosto. O futebol na 
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