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Para o casal, o exercício é uma prioridade e o 
Clube uma segunda casa. Astrid Werdnig e Paulo 
Pires abriram as portas à Portugal Activo e falam 
sobre as rotinas de treino da família!
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O que me fez regressar foi 
o facto de saber que é um Clube 
com muita consciência, que abriu 
com todos os cuidados, onde as 
pessoas fazem as coisas de forma 
muito assertiva. 

“

“
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"A primeira vez que fiz 
exercício num ginásio tinha 16 
anos, por isso faço isto há mais 
de 30 anos"
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PA: Porque praticam Exercício Físico?

Astrid Werdnig: Para mim, é um dos três 
pilares da saúde. 
Um é a alimentação, outro bem-estar 
psíquico (espiritualidade) e o terceiro 
é o exercício físico. A saúde psíquica 
envolve também o stress, as relações 
familiares e laborais, tudo isso. A 
primeira vez que fiz exercício num 
ginásio tinha 16 anos, por isso faço 
isto há mais de 30 anos. No passado 
vivemos em vários sítios e treinámos em 
todos eles: Paris, Viena, Munique. Não 
há nenhum igual ao Clube VII. 

Paulo Pires: Para mim é a mesma coisa. 
Não nos ficamos pelo exercício físico 
porque também temos uma alimentação 
regrada e com muitas escolhas. Não 
comemos qualquer coisa.  Também por 
aquilo que se liberta no treino, pelo 
que faz ao nosso corpo na componente 
estética e na componente de saúde.

PA: Porquê o Clube VII?

AW: O Clube VII é fantástico, é uma 
segunda casa. Primeiro de tudo, o 
treino a as possibilidades de treino são 
óptimas. Para além disto, a localização 
é muito boa! A sensação de chegar 
aqui, sentir o cheiro das flores, fico 
muito bem-disposta.  

AW: 2 vezes sempre, mas normalmente 
venho mais. Quando só tenho tempo 
para 2 vezes, treino força, é a minha 
base. Quando tenho tempo para mais, 
também gosto das aulas de grupo. 
Têm uma variedade de aulas muito 
grande. Ainda nem experimentei todas, 
mas gostava. E isso também nos dá 
motivação.  

PA: Para além de treinar, costuma 
utilizar outros serviços no Clube? 

Já usámos praticamente tudo! Sauna, 
massagens, serviço de nutrição a piscina 
com as crianças…

PA: E as filhas? Praticam exercício 
físico regularmente?

PP: Sim, a mais nova é muito viva e 
mexe-se muito. A mais velha teve uma 
atividade física de alta competição 
porque andou no conservatório. Já 
esteve aqui a treinar algumas vezes.

PP: Quando entro, o stress desaparece. 
É mesmo uma escolha! Fiz uma 
peça de teatro em que preparei uma 
personagem em que tinha de estar 
muito bem fisicamente e vinha aqui 
na pausa dos ensaios treinar. É uma 
segunda casa, a localização é muito 
central, muito perto onde vivemos e 
não tem aquela componente citadina 
stressante. É um local onde se estaciona 
facilmente, onde se respira porque está 
no meio de um parque. É um ginásio 
bem frequentado, bastante tranquilo, 
onde se estabelecem relações muito 
simpáticas. Tem muitas opções. Somos 
muito esquisitos na comida e adoramos 
almoçar no restaurante do Clube, no 
terraço, depois do treino. 
É um Clube, não é só um ginásio. 
É um sítio em que o nome faz jus 
áquilo que é. Um espaço onde 
encontramos aquilo que precisamos 
e de onde saímos revigorados. 
Como é virado para sul, almoçamos 
fora todo o ano!

PA: Que modalidades praticam e 
quantas vezes por semana?

PP: Aponto para 5 vezes, venho 4 pelo 
menos. Normalmente faço sala de 
exercício e por vezes jogamos ténis.

Para mim é um 
dos três pilares 
da saúde. Um é a 
alimentação, outro 
bem-estar psíquico 
(espiritualidade) 
e o terceiro é o 
exercício físico. 

“

“
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Sim, durante 
o confinamento 
fizemos várias aulas 
online do Clube, 
em casa e no jardim, 
em família. Passeios 
na floresta. Jogging.

“

AW: O que me fez regressar foi o facto 
de saber que é um Clube com muita 
consciência, que abriu com todos os 
cuidados, onde as pessoas fazem as 
coisas de forma muito assertiva. Isso 
tranquiliza-me. Se treinasse noutro sítio, 
onde sentisse que estava a arriscar não 
teria voltado. Treinava em casa e na rua. 
Evitaria. Retomar a vida, mas com muita 
consciência.  

PA: Como conciliam as gravações, 
viagens ao estrangeiro com a prática 
de exercício?

PP: Tento nunca estar mais de 2/3 
dias sem treinar. Tenho sempre um 
TRX e pequenos materiais que levo 
em viagem. Depois podemos fazer 
jogging, andar de bicicleta, ou fazer 
um treino com o peso do corpo. Se a 
pessoa quiser, pode sempre fazer. A 
mim, o treino dá-me qualidade de vida. 
Arranja-se sempre 15 ou 20 minutos. 

LIVROLIVRO Philip Roth“Genesis” 
de Bernard Beckett 
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The National“Imagining My Man” 
do Aldous Harding 

PA: Durante a fase de confinamento, 
mantiveram-se activos em casa? E as 
crianças? Quais as estratégias que 
utilizaram?

Sim, durante o confinamento fizemos 
várias aulas online do Clube, em casa 
e no jardim, em família. Passeios na 
floresta. Jogging.

PA: Após a reabertura do Clube, o 
regresso foi imediato? O que vos fez 
regressar? 

PP: Eu já treinei em muitos ginásios, 
mas este ginásio é aquele que, quando 
o encontrei, nunca mais procurei 
nenhum. E tive saudades de aqui vir. 
É de facto um complemento da minha 
vida, da minha saúde e do meu bem-estar. 
Foi uma das coisas que me fez falta 
durante o período de confinamento. 
O facto de sabermos que as coisas 
estão a abrir com todos os cuidados 
e muita precaução. 
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