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PORTUGAL ACTIVO Nº7

Apaixonada pela dança e frequentadora assídua 
do seu Clube de Fitness, Sónia Araújo dá-nos 
a conhecer a importância do exercício no seu 
dia-a-dia, e o que faz para se manter saudável 
e feliz!

O trabalho em dança e televisão 
vieram completar o meu currículo 
e formação nesta área. 
Por isso, a atividade física esteve 
desde sempre muito presente na 
minha vida. 

“

“
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"Qualquer coisa que se faça 
que nos ponha a mexer é 
sempre positivo!"
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Portugal Activo - Quem é a Sónia 
Araújo fora das câmaras? 

Sónia Araújo - Não sou muito diferente 
daquilo que veem na televisão. 
A mesma pessoa descontraída, com 
uma vida como qualquer outra, com 
trabalho, família para gerir e filhos 
que nos solicitam a toda a hora. Tenho 
apenas um trabalho com visibilidade 
pública, o que por sua vez exige de 
mim certos cuidados e compromissos, 
seja com as minhas escolhas ou 
responsabilidade pessoal ou coletiva, 
mas que encaro com naturalidade. 
Sinto-me, apesar da exposição pública, 
uma privilegiada por fazer algo que 
gosto, mas também por através dessa 
exposição poder dar voz a causas 
e pessoas.

PA - Como foi o seu percurso 
desportivo desde a infância?

SA: O desporto ou actividade física 
entrou na minha vida ao mesmo tempo 
que a vida escolar. Passando pelas 
aulas de educação física, onde se 
experimentam os vários desportos. O desporto ou actividade física entrou na minha 

vida ao mesmo tempo que a vida escolar. 
“ “

PA: Quantas vezes por semana treina? 
É um prazer ou uma obrigação?

SA: Tento treinar 3 vezes por semana. 
Não é uma obrigação, claro que há dias 
que dá preguiça, mas tento combatê-la 
porque sei que depois de começar e 
quando acabo sinto-me muito melhor. 
Com outra vitalidade e energia.
E, principalmente, quando começo a 
ver resultados no meu corpo e que ele 
responde de outra forma.

PA: Porquê o Solinca Gaia?

SA: O Solinca abriu-me as suas portas 
para eu treinar sem restrições e fazendo 
o meu horário de acordo com a minha 
disponibilidade bem como o apoio de 
PT que é fundamental.
O staff é todo muito simpático!

PA: Para além de PT utiliza mais algum 
serviço do seu Clube?

SA: Para além do apoio da minha PT 
Joana Saúde, gosto de algumas aulas de 
grupo e de trabalho localizado.

Mais tarde, aos 9 anos e por vontade 
própria, começo a ter aulas de dança, 
no ballet clássico. Ainda na Academia, 
pude experimentar outros estilos de 
dança. O trabalho em dança e televisão 
vieram completar o meu currículo e 
formação nesta área. 
Por isso, a atividade física esteve desde 
sempre muito presente na minha vida. 

PA: Actualmente, onde “encaixa” a sua 
paixão pela dança?

SA: O gosto e a paixão pela dança 
nunca se perdem, ainda que não se 
exerça com regularidade.  No entanto, 
os meus espectáculos infantis são muito 
dançados e dançáveis. E danço sempre 
que me apetece em casa 
ou no trabalho!

PA: Que cuidados tem com a sua 
saúde?

SA: Tenho o cuidado de ter durante a 
semana uma alimentação cuidada e de 
acordo com as minhas necessidades 
e ao fim de semana descontraio um 
pouco mais. Como um pouco de tudo 
mas evito os fritos e doces em exagero.
Posso permitir-me a alguns devaneios 
uma vez por semana.
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E, principalmente, 
quando começo a 
ver resultados no 
meu corpo e que ele 
responde de outra 
forma.

“

É uma questão 
de organização. 
Se quisermos 
arranjamos tempo 
para tudo. 
Trabalho, treino 
e família. 

“

“

PA: O que a faz feliz?

SA: O que me faz verdadeiramente feliz 
é a felicidade dos meus filhos, é ver 
que estão bem e de saúde. O resto vem 
por acréscimo, ter saúde também é de 
facto importante, ter amigos, ter bom 
ambiente de trabalho. No fundo, poder 
realizar-me a vários níveis. 
Manter a jovialidade e vontade de fazer 
coisas independentemente da idade. 

PA: Desde o confinamento até ao 
verão tivemos a nossa Sara Amorim na 
Praça com pequenas aulas em direto. 
O que achou da iniciativa e qual foi o 
feedback do público?

SA: O feedback de termos monitores 
de exercício físico no programa é 
sempre muito positivo. E a Sara Amorim 
conseguiu chegar a vários públicos, 
com a sua simpatia e adaptando sempre 
o treino a quem por algum motivo tinha 
menos mobilidade. 
Qualquer coisa que se faça que nos 
ponha a mexer é sempre positivo!

PA: Que mensagem gostaria de passar 
aos empreendedores, gestores e 
profissionais do Fitness em Portugal?

SA: Os profissionais de Fitness têm 
um papel de grande responsabilidade 
na promoção da saúde, em todas as 
idades. Daí que seja um verdadeiro 
investimento pessoal e coletivo a prática 
de qualquer atividade física. É o nosso 
presente, mas, sobretudo, futuro que 
está em causa. 
Deveria ser acessível a todos e deveria 
constar da rotina diária de toda a 
gente, inclusive dentro das empresas e 
entidades patronais, algo que vemos em 
noutros países com sucesso no aumento 
até da produtividade e que deveríamos 
explorar em Portugal.

LIVRO O que ando a ler 
“ Nação Valente” 
do Hélder Reis

RESPOSTAS RÁPIDAS

Adidas

Dança, cinema, teatro

Simone de Beauvoir 
(um dos maiores ícones 
do feminismo)

Tanzânia

“E depois do Adeus” 
do Paulo de Carvalho

PA: O que mais valoriza destro do seu 
Clube de Fitness?

SA: Dentro do Clube valorizo o 
profissionalismo e o cuidado individual 
com cada sócio, vendo-o como um todo.

PA: O que mais valoriza na sua PT?

SA: Com a minha PT tenho uma ótima 
relação.  Ela sabe as minhas aptidões 
e também limitações, mas sempre 
puxando por mim e tentando superar 
a minha performance.

PA: É fácil conciliar a vida profissional, 
pessoal e o treino?

SA: É uma questão de organização. 
Se quisermos arranjamos tempo para 
tudo. Trabalho, treino e família. Se 
algum dia não podemos ir ao ginásio, 
uma caminhada vigorosa, um treino 
localizado em casa ou um passeio 
de bicicleta pode substituir, é uma 
questão de adaptação. Costumo dar 
o exemplo da quarentena. Apesar de 
ter continuado sempre a trabalhar, no 
resto do dia estava confinada em casa 
e treinava todos os dias em casa. Seja 
com aplicações de telemóvel, apoio 
online do Clube ou mesmo sozinha.
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