
" Nunca sonhei seguir  
o percurso profissional que 
segui. Já fiz tanta coisa 
diferente, toquei tantas áreas,  
e foi tão enriquecedor! "

Activa, saudável e feliz! 
Na casa dos 50 e com uma forma física invejável, 

Claudia Jacques conta-nos a importância que 
o exercício físico tem na sua vida pessoal e 
profissional, e o que valoriza nos Clubes de 
Fitness e Profissionais que a acompanham.
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Tenho muito cuidado com o meu 
corpo. É o lugar mais sagrado que 
pode haver! É a minha morada  
e é aqui que eu habito vá eu  
para onde for.

“

“
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Portugal Activo - Como se mantém essa 
imagem e vitalidade ao longo de toda 
a vida?

Cláudia Jacques - A área do exercício 
e da saúde sempre me fascinou. Tentei 
estar sempre a par dos cuidados a 
ter e fazer uma vida saudável. Sem 
sacrifícios! Sempre fui assim, está na 
minha natureza. Tenho uma mãe muito 
bonita, elegante, que sempre cuidou 
dela e me passou esses conceitos. O 
facto de aos 17 anos ter começado a 
trabalhar como modelo, também me 
levou a ter cuidado comigo,  
com a minha aparência e imagem.  
Tenho muito cuidado com o meu corpo. 
É o lugar mais sagrado que pode haver! 

O exercício físico faz-me bem a tudo!  
Não só para me manter tonificada e elegante, 
como psicologicamente. Faz-me encarar as 
coisas com mais leveza e ao mesmo tempo 
com mais firmeza. 

“

“

alguém pela primeira vez. 

PA - O que a levou a fidelizar-se aos 
seus Instrutores? 

CJ - Quando comecei a treinar em sala 
havia um instrutor muito atencioso, 
dirigia-se a mim para me corrigir, 
perguntava se eu precisava de ajuda, 
fazia-me o plano de treino, etc. Foi-se 
criando uma ligação até que passei a 
fazer PT. A Mariana (pilates), surgiu 
através de uma amiga minha que 
treina com ela. Fui fazer uma aula, 
para experimentar e, adorei! É muito 
perfecionista e muito tranquila. Damo-
nos muito bem.

PA - No Clube de Fitness utiliza algum 
serviço para além do PT?

CJ - Não muito, por vezes tomo batidos 
no bar ou faço um turco com sauna.
Como vivo muito perto do ginásio, na 
maioria das vezes já vou equipada e 
prefiro sair e tomar banho em casa em 
vez de andar a carregar com mochilas.

PA - Que impacto tem o exercício na 
sua vida pessoal e profissional?

CJ - O exercício físico faz-me bem a 
tudo! Não só para me manter tonificada 
e elegante, como psicologicamente. 
Faz-me encarar as coisas com mais 
leveza e ao mesmo tempo com mais 
firmeza. Quando nos sentimos bem, 
mais confiantes, as coisas ganham um 

É a minha morada e é aqui que eu 
habito vá eu para onde for.

PA - Qual é o segredo?

CJ - Sempre pratiquei exercício físico. 
Fiz ballet, natação, vários tipos de 
dança, e agora vou ao ginásio e faço 
caminhadas na natureza que eu 

adoro!  Tenho muito cuidado com 
a alimentação. Não como carne 
vermelha, tenho a sorte de não gostar 
de muitas coisas: fritos, molhos, doces 
refrigerantes, etc. Nunca fumei, nunca 
apanhei uma bebedeira e bebo álcool 
de forma muito pontual e controlada. 
Privilegio muito o descanso e o sono, 
tento dormir entre as 7h e as 8h por dia. 
Tomo vários suplementos alimentares e 
faço análises regulares.

PA -  Que modalidades pratica no 
Clube de Fitness e quantas vezes por 
semana?

CJ - Actualmente tenho aulas 
particulares de Pilates e faço treino 

em sala com o mesmo PT há 15 ou 
16 anos. Tento treinar pelo menos três 
vezes por semana. 

PA - Treina sempre no mesmo ginásio?

CJ - Treino, no Place e no estúdio do 
meu PT. Sou muito fiel aos sítios, ao 
espaço, às pessoas. As rotinas são 
importantes nas nossas vidas. E, como 
não tenho um emprego e um horário 
fixo, a minha vida não é muito de 
rotinas. Por isso mesmo, nas outras 
áreas, sinto necessidade de as ter. 

PA - O que valoriza no espaço onde 
treina?

CJ - O atendimento é muito importante! 
A limpeza, porque dá um aspeto 
credível e fiável. Que tenha uma certa 
organização, que seja agradável à vista. 
A relação que se cria com as pessoas. 
Eu tenho um PT há muitos anos e 
sinto um carinho e uma amizade por 
ele muito grande. É um momento de 
amigos. Mas isso só acontece porque 
já se estabeleceu uma relação. É muito 
diferente de quando se treina com 
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peso e, afrontam-nos de uma maneira 
diferente.

Ao longo dos anos sempre fez parte da 
minha vida. Sou daquelas pessoas que 
pára o carro longe para ir a pé, opta 
pelas escadas em vez do elevador. 

PA - Fale-nos um pouco do Projecto 
“NO AGE”, em que participou 
recentemente.

CJ - É um movimento a nível mundial 
que acho muito interessante, não só 
pela fase da vida em que me encontro 
mas, porque sempre tive a noção de que 
as pessoas chamam velhos ou velhas de 
forma pejorativa. Quase como se fosse 
um insulto. Agora que já passei dos 
50, percebo que, em muitas situações, 
ainda estamos muito atrasados na forma 
de ver o outro e, de encarar o somar 
dos anos. Parece que, as pessoas, a 
partir de uma idade, estão rotuladas e 
fora de prazo. É importante haver mais 
proximidade entre as gerações. 

Há uma barreira assustadora que devia 
ser diluída porque, as pessoas com mais 
anos de experiência de vida, têm muitas 
mais-valias. Os mais novos andam 
a saltitar de emprego para emprego, 
porque têm muita ânsia de conhecer, 
de mudar, de experimentar. É óptimo. 
Mas, também é bom fazer equipa com 
pessoas que já estão numa fase mais 

É importante haver 
mais proximidade 
entre as gerações.

“
“

A felicidade é a base de tudo. É o que nos 
impulsiona para aquilo que nós queremos. 
“

“

tranquila, já estão mais equilibrados, 
têm um acumular de experiência e 
de sabedoria. Os mais novos, trazem 
mais ideias e uma dinâmica diferente, 
mas, é esta junção das duas faixas 
etária, dos dois patamares, que 
considero interessante. Portanto, é 
preciso derrubar estas ideias e estes 
preconceitos da idade. Não somos 
uma conta de somar! A idade é muito 
relativa, muito diferente de uns para os 
outros. A mesma idade em diferentes 
pessoas, tem uma carga e uma imagem 
completamente diferentes. 
É bom haver movimentos destes para 
sensibilizar as pessoas. 

PA - De que projetos do seu percurso 
profissional se orgulha mais?

CJ - Orgulho-me essencialmente 
de me ter deixado levar pela vida. 
Nunca sonhei seguir o percurso 
profissional que segui. Já fiz tanta coisa 
diferente, toquei tantas áreas, e foi 
tão enriquecedor! Fui modelo, viajei 
pelo mundo para fazer representação 
de marcas, criei a minha empresa, fiz 
muitos trabalhos de relações públicas, 
entrei em vários programas de televisão, 
como o “Splash” ou “Perdidos na 
Tribo”, escrevi e interpretei músicas 
para uma longa metragem, tive uma 
linha de jóias, escrevi dois livros...
Não sou de projetar, sou de me deixar 
levar e aproveitar o que a vida me vai 

trazendo. E a vida tem sido muito meiga 
comigo, tem-me proporcionado coisas 
muito giras!

PA - Dicas de como manter-se com essa 
energia, atitude e forma ao longo de 
toda a vida.

CJ - Nenhuma pessoa pense que vai 
para um ginásio, fazer massagens ou 
que se vai entregar a um cirurgião 
plástico e que eles vão fazer milagres.  
O milagre é feito por nós próprios. 
Temos de ter cuidado, de nos 
alimentarmos corretamente e, nos 
cuidamos no nosso dia-a-dia. Depois, 
todas as ajudas extra vão ter um efeito 
acrescido. Mas a primeira pessoa a 
ajudar-se, tem de ser a própria. É a 
pessoa que tem de decidir o que quer 
para si. Eu, como quero estar bem, opto 
sempre pelo que é mais saudável, mais 
correto. Treinar a força de vontade é 
muito importante. Perceber o que a 
pessoa quer para si. E, tem de saber 
dizer que não, às coisas que vão contra 
aquilo que escolheu. Como é mais 
feliz? A felicidade é a base de tudo. É o 
que nos impulsiona para aquilo que nós 
queremos. 
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PERSONALIDADE 

HOBBIES 

MARCA 
DESPORTIVA

“O Fim do Tempo”  
e “Até Amanhã e Não 
Morras!” de Sérgio 
Figueira

RESPOSTAS RÁPIDAS

Adidas e Nike

Caminhada e fotografia

Madonna

Não tenho  
uma preferida.  
Gosto da diversidade




