
 

Resistência, coordenação, força e equilíbrio são alguns dos requisitos físicos necessários para 

a prática do Street Workout. Ainda pouco divulgada no nosso país, é uma modalidade 

desportiva que atrai cada vez mais adeptos e praticantes. 

Praticado em espaços públicos, podendo utilizar parques ao ar livre ou mesmo em casa, trata-

se de um desporto que consiste na realização de exercícios, aproveitando, apenas, o peso 

corporal dos atletas. Um dos seus grandes objetivos é fomentar a prática saudável da atividade 

física ao ar livre, promovendo o convívio e o bem-estar entre todos, sendo que um dos aspetos 

fundamentais na hora da escolha desta modalidade é o fator económico, dado que o Street 

Workout é acessível, porque não necessita de utilizar ginásios ou outros espaços indoor para a 

sua prática.

 



 

 

No passado dia 27 de julho, em Braga, realizou-se o primeiro Campeonato Nacional de Street 

Workout, sendo que o jovem (17 anos) João Pedro Sanches inscreveu o seu nome da história, 

sagrando-se o primeiro campeão nacional. 

Desde há muito aficionado da atividade física, João Pedro integra a equipa dos Bar Flyers, 

cujos restantes elementos presentes em Braga também estiveram em plano de destaque, 

ocupando os segundo e terceiro lugares do pódio, entre os dez atletas presentes.  

 



Esta conquista teve origem na persistência e determinação de dois jovens, Daniel Costa de 

Oliveira e João Pedro Sanches, moradores no Casal da Barota – Belas (Sintra), que formaram 

a equipa Bar Flyers, em junho de 2012. Mais tarde, juntou-se a eles o Nelson Mendes. Levados 

pela paixão que têm pelo desporto e pelo gosto de fazer exercício físico sem gastar dinheiro, 

começaram a praticar a modalidade, aperfeiçoando cada vez mais as suas performances, 

consultando o Youtube e sites da internet sobre a mesma. 

 

Consequência desta conquista, poderá vir a ser, quem sabe, a concretização do grande sonho 

dos jovens, que é a construção de um parque para Street Workout no jardim da Urbanização 

do Casal da Barota, pretensão, essa, que anteriormente já tinham feito chegar à Câmara 

Municipal de Sintra. Este será um espaço onde poderão realizar os seus treinos diários e que, 

paralelamente, ajudará a divulgar o Street Workout e a sensibilizar mais pessoas para a 

importância de manter uma condição física e mental saudável. 

 



 

Fruto do título de campeão nacional conquistado, João Pedro Sanches carimbou o passaporte 

para estar presente na 1.ª fase do Campeonato do Mundo, que teve lugar no passado dia 3 de 

agosto, em Riga, capital da Letónia. Estar em compita com alguns dos principais atletas 

mundiais de Street Workout, aprendendo com os melhores, ajudou João Pedro a crescer e a 

sonhar alto. No entanto esta representação do nosso país só foi possível com o apoio da 

autarquia sintrense, que custeou as viagens do atleta e do representante da Associação Street 

Workout Brothers (SWB), entidade organizadora do citado Campeonato Nacional. 

 

 



Conheça, agora, um pouco mais sobre o novel campeão nacional, que concluiu recentemente 

o 12.º ano de escolaridade. 

- O que é que sentiste, quando ganhaste o Campeonat o Nacional? Quando começaste a 

praticar, sonhaste que isso poderia acontecer? 

- Desde pequeno que tenho uma enorme paixão pelo desporto, por isso sempre estive aberto a 

tudo o que me pudesse ajudar a sentir melhor e mais saudável no meu dia-a-dia. Há cerca de 

um ano, o Street Workout apareceu na minha vida e eu encarava-o como algo que me ajudava 

a melhorar de uma forma completa a minha forma física e, também, a ocupar as horas mortas, 

que a maior parte dos jovens que conheço usa para se dedicar ao sedentarismo. O Street 

Workout foi, aos poucos e poucos, melhorando a minha prestação no karate, na natação e na 

bicicleta, tal como eu esperava que acontecesse.  

Quando, há umas semanas, eu e a minha equipa (Bar Flyers) decidimos que íamos participar 

no primeiro Campeonato Nacional desta modalidade, eu tinha muita expectativa de vir a puder 

aprender melhores métodos de treino, nutrição…etc. Em nenhum momento, quer se acredite 

ou não, me passou pela cabeça ganhar, apenas queria aprender e obter alguma experiência. 

No instante em que foi anunciado o nome do vencedor, todos me felicitaram e me disseram 

que era merecido, mas, apesar disso, eu não consegui ficar contagiado com aquela vontade de 

celebrar e ficar radiante, pois só passado um dia ou mais é que me comecei a aperceber 

daquilo que tinha feito e da confiança que tinha sido depositada em mim. 

 

- Quantas horas diárias treinas e onde? 

- Para além de Street Workout, eu também pratico natação e karaté. Por isso, acabo por fazer 

algum desporto todos os dias. Porém, agora com a minha ida á Letónia, troquei muitas 

impressões com os melhores do mundo nesta modalidade e aprendi que devemos treinar mais 

com a “cabeça” do que com o corpo, devemos planear os treinos com muito rigor e, também, 

dar ouvidos ao corpo quando ele nos pede para descansar. 

Em relação aos locais onde treino, tal como o conceito de Street Workout demonstra, é em 

qualquer lado: tanto posso treinar nas barras do parque de Queluz uma ou duas horitas, como 

nas paralelas do parque de Massamá, ou no chão da cozinha, do quarto, da casa de banho, 

enfim…não tenho restrições. No entanto, se tiver acesso a um parque com todas as condições 

para a prática desta modalidade, o progresso será muito maior, mas, infelizmente, em Portugal 

ainda não existe uma grande preocupação por parte das autoridades locais para com a cultura 

desportiva. 

 

- Como foi a tua participação em Riga? Estiveste co m alguns dos melhores atletas do 

mundo! O que sentiste? 

- Considero que a minha participação em Riga foi muito positiva, apesar de acreditar que podia 

ter feito melhor. Foi com muito orgulho e honra que fiz questão de mostrar a bandeira 

portuguesa durante a minha demonstração, e acho que todos nós devíamos ter o espirito 



patriótico que eu tive neste evento, pois trabalhei em prol do meu país sem qualquer benefício 

próprio, em termos materiais ou financeiros.  

Estar com os melhores atletas do mundo de Street Workout, foi, sem dúvida, uma experiência 

muito enriquecedora, tirei muitas notas acerca dos métodos de treino de cada um e estabeleci 

muitas amizades. Foi fantástico! 

 

- Quantos participantes houve em Riga? Sabes a tua classificação? 

- Na competição, estiveram 35 atletas de 30 países e gostava de referir a excelente 

organização, tanto na competição, como na estadia dos participantes e apoiantes, nos nossos 

dias em Riga. Verificou-se um grande apoio por parte das autoridades locais e até mesmo das 

Forças Armadas, em termos logísticos. 

Ainda não sei a minha classificação e, muito sinceramente, não me interessa nem é relevante 

para mim. Apenas sei que em primeiro não fiquei, mas, a minha missão foi cumprida e 

continuarei a dar o meu melhor para que esta modalidade cresça em Portugal. 

 

- Quais as principais dificuldades que sentes para praticar este desporto? O que pode 

ser melhorado? 

- A maior dificuldade que tenho, assim como a de muitos praticantes, é o acesso ao material de 

treino, pois para puder ter umas barras de elevações, umas paralelas, umas barras de 

macaco…etc., tenho de me deslocar por muitos quilómetros no meio da poluição para 

conseguir fazer um treininho em condições e, mesmo assim, sou impossibilitado de usar certos 

aparelhos que não existem na minha zona; por exemplo: eu fui ao campeonato do mundo sem 

treinar paralelas e a demonstração inclui este utensilio, e tudo isto, porque não existem 

nenhumas perto do local onde moro. 

No entanto, após uma iniciativa nossa (Bar Flyers), com o apoio dos nossos pais, tivemos uma 

reunião com o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Sintra, onde foi solicitado o apoio para 

a construção de um parque com todas as valências para a prática de Street Workout. De 

momento, aguardamos que em breve se concretize este nosso pequeno sonho, tal como nos 

foi prometido. 

 

- Quais as tuas ambições para o futuro? 

- Muitos simples, quero praticar sempre um estilo de vida saudável e que me faça sentir bem 

comigo mesmo, e claro que isto inclua a prática de desporto. Após a experiencia que tive em 

Riga, admito que fiquei com imensa vontade de, um dia, voltar a estar ao nível competitivo em 

que estive e para isso trabalharei! 

 

- Que mensagem queres deixar a quem ler a entrevist a? 

Levantem-se, dediquem-se e empenhem-se, pois, se o fizerem, aquilo que julgam difícil ou 

impossível, pode acontecer, um sonho pode tornar-se real.  



Em certos momentos, não devemos pensar em ganhar, mas sim em dar o nosso melhor, 

competindo não com os outros, mas com nós próprios. Para terminar deixava este pequeno 

provérbio: “Corpo são, Mente sã”.  

 

Street Workout, mais do que um desporto, é um estilo de vida, onde não existem desculpas 

para não se praticar atividade física, pois as ruas estão abertas vinte e quatro horas por dia. 

 

 

José Duarte 


