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TEX ro RITA MACHADO FOTOGRAFIA FILIPE AMDAIM 

DE COMBATE 
SÃO CADA VEZ MAIS. ENFAIXAM OS PUNHOS E OS DEDOS EM LIGADURAS. 
COBREM-NAS COM LUVAS. SOBRE OS DENTES, UMA PROTEÇÃO FEITA À MEDIDA. 

DEPENDENDO DO DESPORTO, ADICIONAM CANELEIRAS. COM  AS MÃOS, OS PÉS 
E OS JOELHOS DESFEREM GOLPES DÃO E LEVAM. O QUE AS FAZ LUTAR NO 
RINGUE? A COMPETIÇÃO, A FORMA FÍSICA, A DIVERSÃO EA INTEGRAÇÃO SOCIAL. 
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REPORTAGEM 

Boxe, muay thai, kickboxing e até MM A - h 
cada vez mais mulheres em Portugal que des-
erem golpes e que os recebem. Estes são des-
ortos que até há pouco tempo eram conside-
ados quase exclusivos para homens, mas as 
oisas estão a mudar. A vitória de. Maria Lobo, 
o Campeonato Europeu de MuayThai,mostra,  
ue as portuguesas estão em força nestes des 

portos de combate. 
I principio de todas estas modalidades qu 

haja uma luta para a qual duas concorrentes 
tão preparadas. Num ringue ou numa jaula, 

duas atletas «jogam». Durante meses treinaram 
se. com sessõesbidiárias, alimentação especi 
muitos golpes repetidos até à exaustão. O obje 

tivo é conseguir a melhor estratégia para vence 
adversária e ganhar o combate. Recorrem à 
esmas técnicas, estão sujeitas às mesmas re 
as. Há atletas, treinos e treinadores, dietas epe 

agens rigorosas, juízese sistema de pontuações 
Desportos violentos? Quem vê um camba 

ela primeira vez élevado a pensar que sim, ma 
quase todos os treinadores e atletas - até os qu 
praticam as modalidades pela componente fit 
ness, sem vontade de subir a um ringue - res 
pondem que não, que treinaram e estão prepa 
radospara esse «jogo» de estratégia e forçaque 
o combate, em que os golpes são desferidos co 
ombinaçõesrápidas, e em que avitória vem e 

forma de contagem de pontos ou de knock out. 
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foi no muay thai que encontrei a escapatória para 
essa minha caraterística. Não falo apenas a nível 
dacompetição.Todos os dias tentava superar-me. 
Era uma luta interna e o desafio de me aperfeiçoar 
eraaquilo que me fazia voltar no treinoseguinte.» 

Como é que é o dia-a-dia de uma campeã eu-
ropeia? «A minha rotina consiste em dois trei-
nos diários. Levanto-me às 6h para estar a trei-
nar às 7h. O treino inicia-se com uma corrida de 
30 minutos seguida da componente técnica e fí-
sica. Normalmente dura duas horas, no fim das 
quais regresso a casa, almoço e descanso. À ta r-
de a rotina repete-se. entre as16h30 e as18h30.» E 
para uma confessa apreciadora de Nutella, como 
é a dieta? «Varia muito entre os períodos de trei-
no mais intenso e os de competição e há restri-
ções que faço que são excessivas para quem não 
pratique este desporto. A dieta tem um objetivo: 
ter o máximo de rendimento nos treinos conse-
guindo baixar o peso para a nossa categoria de 
combate e logo de seguida recuperar o peso per-
dido o mais rápido e da melhor forma possível» 

Se dependesse de combates a nivel nacional, 
nunca seria possível para Maria viver do mu-
ay thai em Portugal: «Consigo porque. apesar 

DINA PEDRO A TREINAR MARIA LOBO, 

CAMPEÃ DA EUROPA DE MLIAY THAI 

«Quando uma 
mulher escolhe 
uma atividade 

ligada ao uso da 
força, pode ter inú- 
meras implicações. 
Estará a promover 
o autoconhecimen-
to e a permitir que 
se sinta capaz de 
lidar com novas 

situações.» 

Abdicar 
para competir 
Maria Salomé Lobo tem 29 anos. No dia 29 de ou-
tubro deste ano, a atleta venceu o combate com a 
russa Katerina Vandaryeva, no Campeonato Eu-
ropeu de Muay Thai, na Croácia, trazendo uma 
medalha de ouro para Portugal. Na sequència 
dessa vitória, qualificou-se para os Mundiais de 
2017. É um prémio que a enche de orgulho, so-
bretudo porque com ela estavam mais três atle-
tas portugueses e todos trouxeram medalhas 
(mais duas de ouro e uma de bronze). Treinam 
juntos todos os dias na Dinamite Team, situa-
da no bairro lisboeta de Alcãntara, uma escola 
fundada por outra campeã mundial, Dina Pe-
dro, que é também a treinadora de Maria Lobo. 

Maria é daspoucas mulheres em Portugal que 
tem um desporto de combate como profissão -
a Federação Portuguesa de Kickboxing e Muay 
Thai regista apenas 900 atletas feministas, 20 por 
centoda totalidade dos atletas. 

«Faço do muay thai a minha vida e carreira», 
diz Maria Lobo, apesar deter uma licenciatura cm 
design, uma área cuja criatividade arriscamos a 
dizer terá influência na sua imagem de marca: o 
cabelo de cor forte. Atualmente está cor-de-rosa, 
mas já foi azul, verde, lilás... A vida de atleta não é 
fácil. Obrigaa cedências: «Há muitas coisas entre 
as quais temos de optar, cedências que temos de 
fazer, a nivel pessoal e social, mas não me arre-
pendo.» Pratica seriamente há sete anos, e come-
çou, como quase todas as mulheres que encontrá-
mos nesta reportagem, por acaso: «Os meus pais 
queriam que eu e os meus irmãos nos soubésse -
mos defender na escola e o muay tilai era o des-
porto de combate que havia mais perto de nossa 
casa. A entrada no mundo da competição deu-se 
uns anos mais tarde. Sempre disse à minha mãe 
que só saberia se era realmente capaz de pôr em 
prática o que aprendia nos treinos se experimen-
tasse combater. Sentia alguma curiosidade mas 
nunca encarei os combates como uma realida-
de, sempre pensava "se o mestre um dia propuser 
até experimento" mas nunca partiria de mim dar 
o primeiro passo. E um dia lá chegou a sugestão e 
respondi afirmativamente.» Dai a tornar-se atle-
ta profissional, foram alguns passos. Maria tinha 
o gene da competição: «Sou muito competitiva e 

BOXE 

Usam-se  apenas os 
punhos. No site do Co-
mité Olímpico lê-se: 
«Os primeiros registos 
da prática de boxe são 
no Egito em 3000 d.C.» 
O primeiro campeão 
olímpico foi Onomas-
tos Smyrnaios em 688  

d.C. O primeiro registo 
de um combate em In-
glaterra é de 1681, Em 
1743, Jack Broughton 
desenvolveu o primei-
ro conjunto de regras.  
Em 1867, começou bo-
xe moderno. Em 2012, 
o boxe feminino entrou  

nos Jogos °límpidos 
de Londres. Venceram 
nas categorias exis-
tentes: Nicola Adams 
da Grã-Bretanha (peso 
mosca); Katie Taylor da 
Irlanda (peso leve); CIa-
ressa Shields dos EUA 
(peso médio). 

KICKBOXING 

Usam-se  punhos e 
pernas. Há várias deri-
vações da modalidade: 
K-1, full contact, semi 
contact, light contact, 
light kick, low kick, aero 
kick. A Federação Por-
tuguesa de Kickboxing 
e Muay Thai define K-1:  

«Não é permitido parar 
agarrar a perna e gol-
pear, ao mesmo tem-
po, o clinch [um atleta 
agarra e golpeia o ou-
tro] inferior a cinco se-
gundos é permitido pa-
ra segurar o pescoço do 
adversário com ambas  

as mãos, com a finali-
dade de atacar somen-
te com o joelho, onde 
só é permitido um gol-
pe no joelho por clinch. 
As técnicas atingindo 
alvos legais, como per-
na, joelho têm o mesmo 
valor para os juizes.» 
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LILIBETH OVIEDO NO 

RINGUE DE BOXE DO CACEM 

de vivere treinar neste pais, toda a competição 
que faço decorre no estrangeiro. Infelizmente 
esta modalidade ainda está subdesenvolvida 
em Portugal, tanto a nivel competitivo como a 
nível federativo. É graças à Dina Pedro e ao ní-
vel que já atingimos dentro desta modalidade 
que consigo combater tantas vezes no estran-
geiro e colmatar essa lacuna.» 

Nunca é tarde 
para regressar 
Motivação. Não há como não nos sentirmos en-
vergonhados pelas vezes que faltámos ao giná-
sio (ou nunca nos inscrevemos) quando ouvimos 
a história de duas atletas do boxe do Benfica que 
regressam aos treinos, após anos sem combater, 
cada uma pelas suas (muito diferentes) razões. 

Encontramo-las num pavilhão no Cacem, on-
de se fazem os treinos e, por vezes, galas de com-
bate. Chegar aqui é como chegar ao cenário do fil-
me Million Dollar Baby, o filme preferido de Li-
libeth Oviedo. Um grande pavilhão, não muito 
novo, com máquinas de musculação e um gran-
de espaço aberto, que nas laterais tem sacos de 
boxe de vários tamanhos e, no centro, um rin-
gue.Lilibeth é venezuelana e a sua história é a de 
muitas outras emigrantes. Aadaptação não foi fá-
cil, surgiram problemas de integração, e conse-
quentemente de autoestima. O boxe surgiu co-
mo uma tábua de salvação, após experimentar 
uma aula: «Eu sempre tive aquela atração pela 
tropa, por rapar o cabelo, pela Inane.» Hoje com 
31 anos, começou na modalidade há onze e en-
trou na competição no circuito amador passa- 

do um ano. «Parei de fazer o boxe cinco anos se-
guidos, porque tive duas filhas com 18 meses de 
diferença, que tem agora 4 e 2 anos.» Apesar de 
ter dois empregos e ter entrado ainda pelo cake 

design para aumentar o orçamento mensal, es-
tá empenhada em regressar aos treinos - para os 
combates ainda não se decidiu. Tem conseguido 
treinar uma vez por semana, e já perdeu mui-
tos dos trinta quilos que ganhou nas gravidezes. 

Tânia Gomes, psicóloga clinica, relativamen-
te à importância do desporto na autoestima fe-
minina refere acreditar que «o desporto pode e 
deve ser visto como um prolongamento do eu, 
pois implica dedicação e entrega. Quando uma 
mulher escolhe uma actividade ligada ao uso 
da força e da defesa, pode ter inúmeras implica-
ções. Acima de tudo estará apromover um maior 
auto-conhecimento e a permitir que se sinta ca-
paz de lidar com novas situações. A questão da 
defesa pessoal pode ter diversas aplicações, des-
de mulheres que foram vitimas de violência, às 
que pretendem uma melhor relação como cor-
po: desejam uma mudança da auto-imagem, 
uma equiparação do género». 

Eunice Pitbull Miranda assume-se como apri-
meira atleta mulher profissional de boxe em Por-
tugal. As suas origens são humildes e não as es-
conde. Ter pais Testemunhas de leová não a fez 
desistir do seu sonho. Ter tido de deixar de es-
tudar aos 15 anos, por dificuldades financeiras, 
também não. Nem ter tido sido obrigada a man-
ter vários empregos, trabalhar em restaurantes 
e cantar fado pela noite dentro. Nem uma lesão 
grave no joelho que a obrigou a parar nove anos 
(nos quais se dedicou ao culturismo) não a fez lar-
gar as luvas - tem-nas tatuadas na mão esquer-
da. Juntou dinheiro, foi novamente operada ao 
joelho em fevereiro deste ano, e nesta cirurgia o 
diagnóstico confirmou o que sempre sentira: que 
a primeira intervenção não tinha ficado bem fei-
ta. Amarguras à parte, a sua história no boxe fe-
minino em Portugal não fica por aqui e ela quer 
reiniciar a sua escrita. Mora no Algarve e treina 
todos os dias em casa, sob supervisão médica. 
Uma vez por mês, sempre que a disponibilida-
de e as finanças o permitem, vem ao Cacém, ter 
como treinador Paulo Magalhães, para estar com 
o resto da equipa e fazer treinos mais exigentes. 

MUAY TIIAI 

Usam-se  punhos, per-
nas e cotovelos. O ritual 
também é importan-
te: antes do comba-
te os atletas executam 
o wai kru (demonstra-
ção de respeito e grati-
dão ao mestre), acom-
panhado por música  

de tradicional tailande-
sa. A Federação Por-
tuguesa de Kickboxing 
e Muay Thai resume: 
«Muay thai é o nome da 
arte marcial tallande-
sa que se distingue do 
kickboxing por permi-
tir o ataque, não só com  

técnicas de punhos e 
pernas, mas também 
de joelhos e cotovelos. 
É referenciado como "a 
ciência dos oito limbos" 
pelo uso extensivo das 
mãos, tíbias, cotove-
los e joelhos nesta arte 
marcial.» 

M M A 

Mistura  vários despor-
tos de combate e ar-
tes marciais, dai o no-
me mixed marcial arts. 
No site da Comissão 
Atlética Portuguesa de 
Mixed Martial Arts en-
contramos um resu-
mo da modalidade:  

«A primeira versão do 
tipo de MMA que ve-
mos hoje surgiu no iní-
cio de 1990, com jo-
gos com profissionais 
de diferentes discipli-
nas, como karaté, boxe, 
wrestling. Buscou-se 
Identificar o estilo mais  

eficaz de arte marcial. 
Em 1990, o promotor 
americano Ultimate Fi-
ghting Championship 
(UFC) adoptou as re-
gras da Comissão Atlé-
tica de New Jersey, e 
assim veio a ser esta-
belecido no MMA.» 
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lá emagreceu quinze quilos, faltam-lhe dez-do-
ze, para voltar a poder competir no peso de há 
dez anos. Parecem apenas números, mas no bo-
xe (como em todos os desportos de combate) fa-
zem toda a diferença - uma atleta pode não po-
der fazer o combate por uns meros cem gramas. 

«Vou fazer 40 anos e quero combater mais 
uma vez enquanto profissional, para provar a 
mim mesma que consigo. Se correr bem, con-
tinuo no boxe», diz Eunice. A agressividade de 
quando era miúda foi ficando nos ringues. Mas 
a determinação continua presente. 

Sair da jaula 
É preciso desmistlficar as ideias feitas sobre o 
/vIMA. Combates internacionais e nomes sonan-
tes vêm de imediato à memória quando falamos 
desta modalidade, por alguns vista como amais 
violenta de todos os desportos de combate. Re-
úne técnicas de vários deles e até lhe chamam 
vale-tudo. Hoje, graças à regulamentação, está 
diferente. Diana Jardim Abecassis tem 36 anos e 
sempre gostou de desportos de combate. Via-os 
na televisão e no dia em que experimentou urna 
aula ficou viciada. «Fisicamente é extremamen- 

te exigente. Paraalém disso, envolve vários tipos 
deartesmarciais o que torna esta prática bastan-
te estimulante. Psicologicamente faz muito bem, 
requer respeito, foco, dedicação e disciplina.» 

Juntamente com outros sócios, organiza uma 
das mais importantes competições no país, o IPC 
- International Pro Combat. «Competições de 
MMA em várias categorias de acordo com o pe-
so dos atletas, em que normalmente se disputam 
os cinturões. As minhas funções no IPC estão es-
sencialmente ligadas à organização do evento, à 
promoção e relações públicas», resume. 
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«Há mulheres 
que preferem treinar 

numa aula 
exclusivamente 

feminina. Para além 
de aprenderem 

técnicas de comba- 
te, fazem uma 

grande parte de 
condicionamento, 

de glúteos 
e de pernas.» 

Este evento ainda não tem atletas femininas 
de MMA a participar, porque não há em Portu-
gal o nível competitivo necessário. Mas é um so-
nho para algumas das primeiras praticantes da 
modalidade no país. 

Na escola Evolve, do recon hecido atleta e trei-
nador da modalidade Vítor Nóbrega, em Ben fi-
ca, onde Diana também treina, encontramos 
Audrei Angelica. de 25 anos, sushiwoman, que 
nos confessa que tem bem definido o sonho de 
um dia combater. O que é que este desporto ofe-
rece a uma mulher? «Ego de lutador. Faz mui- 

to bem a um homem, a uma mulher então...» re-
sume Audrei. 

Num país de machos latinos, que comentários 
ouve Diana porser uma mulher queda o rosto por 
um desporto tão agressivo? «lá ouvi mais. Feliz-
mente as pessoas começam a ter outra opinião e 
a entender um pouco o MMA e a respeitar a mo-
dalidade. Mas continuam a achar 'engraçado' eu 
ser mulher e estar envolvida neste projeto.» No 
início de 2017, teremos mais umagala I PC, iremos 
ver pela primeira vez mulheres a combater? Dia-
na não descarta a possibilidade e para me que tem 
como objetivo ver um dia «cinquenta por cento 
da plateia ser composta por mulheres». 

Reinsercão social 
aos pontapes 
Ameixoeira. Perto do aeroporto de Lisboa, não 
longe da meca do consumo que é o Centro Co-
mercial Colombo. Este é um bairro de realoja-
mento social onde brancos, ciganos e negros vi-
vem. Sobrevivem. Aqui, no ginásio da Escola EB1 
das Galinheiras, há um projeto que tem como ob-
jetivo tiraras crianças das ruas, dar-lhes boas re-
ferências. ensinar-lhes regras e ajudá-las atra-
vés do desporto a quebrar comportamentos que. 
com  grande probabilidade, as levariam por ca-
minhos de delinquência. «Acreditamos que es-
ta comunidade pode ser agente do seu próprio 
desenvolvimento», diz-nos Ana Ngom, da Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa, que apoia o pro-
jeto desde° início. A escola de kickboxingé uma 
ideia de Miguel Reis, conhecido por Índio nome 
que ganhou nos ringues nacionais. 

Dos 6 aos 18 anos todos são bem-vindos à 
I ndio's Fight School - Luta por Valores, desde 
que cumpram as regras. Miguel acompanha os 
alunos, falando diretamente com os pais (que 
recomenda que acompanhem os treinos) e até 
com os professores.«Se sei que algum deles fal-
tou às aulas ou esteve a fumar, no próximo trei-
no dou-lhes um castigo ou uma reprimenda», e 
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so volta a treinar se se portar bem. «Eu sei o que 
é necessário para desviar os miúdos da má vi-
da, a minha própria história ajuda-me nisso.» 

Mariana Vieira tem 15 anos e já treina na 
Indio's há três, atualmente é até uma das trei-
nadoras adjuntas de Miguel. Quando fez o pri-
meiro treino, adorou: «Gostei muito, é uma ho-
ra e meia que nos alivia o stress de tudo, da rua. 
da vida, da escola.» Efeitos positivos? «Sim, co-
mecei logo a sentir-me mais confiante e segura. 
Também emagreci.» A mãe, Clara Vieira, junta-
-se à conversa, e conta-nos como Mariana, após 
começar os treinos baixou as notas. Seguiu-se 
um alerta: «Disse-lhe: "A única coisa que mu-
dou foi o kickboxing, se não melhorares as no-
tas não vens mais." Foi o suficiente, no teste de 
Matemática a seguir tirou quase cem por cento.» 

As Rodrigues, Bia dellanos, Leonor de 9 e Ma-
ria de 8, são três de sete irmãos (cinco raparigas 
e dois rapazes). Na lndio's encontram «regras. 
Aprendemos respeito, humildade. A respeitar 
os outros, a conviver em grupo. E regras», repe-
tem. Veem-se bem «as regras» em ação, quando 
Miguel as chama para nos mostrar como fazem 
os golpes de forma técnica. assim como sobres-
sai o orgulho que têm em frequentar esta esco-
la. Concentradas, nem olham para a jornalista 
ou a câmara. Ouvem apenas a voz do treinador 
e obedecem sem pestanejar. 

Tânia Gomes, psicóloga clínica, que traba-
lha com grupos de risco e adição, corrobora es-
ta ideia: «O desporto pode constituir um fator de 
proteção da delinquência juvenil. promovendo 
um impacto positivou vários níveis, nomeada-
mente ao nível pessoal, familiar, social e escolar. 
A atividade desportiva desenvolve potencial ida • 
des físicas.e psicológicas, que contribuem para 
o desenvolvimento global das crianças e dos jo-
vens. O desporto pode ser visto como um espa- 

«A defesa 
pessoal pode ter 

diversas aplicações, 
desde mulheres 

que foram vítimas 
de violência às que 
desejam uma mu- 

dança da sua imagem 
ou uma equiparação 

do género.» 

ço privilegiado capaz de fomentar hábitos sau-
dáveis, competências sociais, regras e limites, 
e inúmeros princípios e valores morais. Deste 
modo, pode promover o aumento de autoestima 
e do controlo individual, bem como aquisição 
de disciplina. o trabalho em equipa. a socializa-
ção, a liderança e essencialmente a integração. 
É de realçar que muitas destas crianças e jovens 
crescem em ambientes sociais mais desfavore-
cidos com grande ausência de valores morais 
e sem grande capacidade de distinguir o cer-
to e o errado. O desporto pode constituir um pi-
lar na formação da personalidade e identida-
de e promover um estilo de vida saudável (físi-
co e psíquico).» 

Mig uel Reis acredita - e é para isso que traba-
lha -.que da Indio's Fight School podem sair ta-
lentos para os desportos de combate em Portu-
gal - e entre eles raparigas, claramente. E é tam-
bém para isto que Joana Santos, a 'madrinha' da 
escola, trabalha. ao  divulgar no Facebook as ati-
vidades desta como uma causa social. 

Academia de anjos 
A Kol Ivlachine é provavelmente a primeira aca-
demia de desportos de combate. Inaugurou há 
apenas um ano e meio. Carolina Patrocínio é um 
dos rostos mediáticos que aqui treina kickbo-
xing, em aulas particulares com Pedro Kol, um 
dos sócios e que em 2015 foi campeão mundial 
da modalidade. Ela própria explica o que a mo-
tiva neste desporto, que pratica uma vez por se-
mana. a par com todo o outro treino diário que 
faz: «É um cocktail ao nível de exigência física, 
concentração e ginástica mental que é muito di-
fícil encontrar noutras modalidades. Encontrei 
aquio que chamo treino lúdico.» 

Pedro Kol explica que viu uma oportunida-
de, pois não havia nenhum local com condições 
de excelência onde se praticasse desportos de 
combate no centro da cidade. Por isso construiu 
um mapa de aulas para todos: dos iniciados aos 
avançados no kickboxing, passando pelo bo-
xe, pelo MM A, pelo ashtanga yoga e terminan-
do numa aula só para raparigas: a Kol Angels. 
«Surgiu porque percebi que há mulheres que 
preferem treinar numa aula exclusivamente fe - 
minina. Para além de aprenderem técnicas de 
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combate, fazem uma grande parte de condicio-
namento, de glúteos e de pernas.» 

Quem leciona esta aula é Inês Abrantes, ex-
-campeã nacional de kickboxing, que bem 
que podia ser um anjo ao lado dos muitos da 
Victoria's Secret,marca de lingerie que inspirou 
o nome da aula. Todos os anos, a marca obriga as 
suas as suas top models (a que chama Angels) 
a treinos intensos durante o mês que antecede 
o desfile, treinos com técnicas de kickboxing. 

O combate no feminino e as aulas que mis-
turam técnicas dos desportos de combate vie-
ram para ficar. Por competição, diversão ou pa-
ra ter um corpo bem definido. A quem nunca ex-
perimentou, aconselhamos: procure um bom 
professor(como em tudo o que está na moda, há 
muita gente a vender 'gato por lebre' e já que vai 
aprender faça-o da forma correta). Vá experi-
mentar umas aulas. «Este desporto gira em volta 
do espetáculo e o que o público gosta e paga para 
versão combates aguerridos onde se defrontam 
a capacidade física, técnica e força de vontade de 
ambos os lutadores», resume Maria Salomé Lo-
bo. Também é preciso público, por isso, a seguir 
a experimentar as aulas, pegue numas amigas e 
vá ver um combate. Girls fight night out? 

MIGUEL REIS USA OS DESPORTOS DE COMBATE 

PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL DE CRIANÇAS E JOVENS 

GRAVIDEZ 
NON STOP 
Caley Reece,  37 anos, é uma 
atleta de muay thai australia-
na, que já foi seis vezes cam-
peã do mundo na sua catego-
ria. Juntamente com o marido, 
que é também o seu treinador, 
é dona do ginásio Riddlers Gym. 
Entrevistámo-la duas semanas 
antes de ter o primeiro filho. Du-
rante a gravidez nunca parou de 
treinar - pelo que foi multas ve-
zes criticada nas redes sociais, 
onde tem presença assídua no 
Instagram, como @caleyreece. 
Está grávida de quarenta se-
manas. Como foi a sua adapta-
ção ao seu novo corpo durante 
estes nove meses? 
Inicialmente foi duro, porque ti-
ve de abrandar e não estou ha-
bituada a treinar com uma mo-
dificação massiva em termos de 
intensidade. Sempre treinei de 
forma muito intensa, por isso ti-
ve uma curva de aprendizagem 
bastante grande no Inicio e à qual 
tive de me ir adaptando ao lon-
go dos meses. Segui o que o meu 
corpo me dizia, uns dias conse-
guia Fazer muita coisa, outros 
não. Isto foi também difícil para 
mim porque sempre estive ha-
bituada a treinar para além das 
barreiras de dor ou desconforto, 
mas com a gravidez de facto ti-
ve de ouvir o meu corpo. 
O maior desafio foi físico ou 
psicológico? 
Físico. Mentalmente sou uma 
pessoa forte e é preciso multo 
para me desencorajar. Sou su-
perpositiva em relação à maior 
parte das situações e carre-
go esta atitude sempre comigo. 

Durante a minha carreira co-
mo lutadora, passei por inúme-
ras situações, e lesões. Manter 
uma atitude positiva é algo que 
está enraizado em mim. Por is-
so o aspeto fisico foi o mais com-
plicado, pela mesma razão: está 
«impresso» em mim ser mui-
to eficiente fisicamente e dar um 
passo atrás foi difícil. 
O que diria a quem a critica por 
ter mantido rotinas de despor-
to durante a gravidez? 
Nada, encolho os ombros. Te-
nho lidado com bastantes cri-
ticas durante a minha gravidez 
por manter rotinas de treino -
até ouvi que devia ficar em ca-
sa a descansar e a comer por 
dois - mas isso não é quem eu 
sou. Eu preciso de estar feliz pa-
ra ter uma boa gravidez, correto? 
Ficar em casa sem fazer nada e 
comer porcaria «porque tenho 
justificação porque estou grávi-
da» não me faz feliz e eu acre-
dito sinceramente que os bebés 
absorvem a energia enquanto 
estão no útero. Não treinar e não 
estar saudável far-me-ia mise-
rável, e o meu bebé certamente 
o sentiria. Por isso eu faço o que 
acredito e deixo os outros terem 
as suas opiniões. 
Tem algum conselho para grá-
vidas quanto ao exercício? 
O único conselho é: ouça o seu 
corpo. Não tenho formação pa-
ra dar conselhos sobre gravidez. 
Há tantas pessoas a darem opi-
niões não fundamentadas so-
bre tópicos como nutrição e an-
siedade, etc., e nenhuma destas 
pessoas está credenciada pro-
fissionalmente para o fazer. Eu 
estou grávida e estou a fazer o 
que sinto que é correto para mim 
- que não é necessariamente o 
mais certo para outra pessoa. 
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EM COMBATE 
OS DESPORTOS DUROS 

AUMENTAM A AUTOESTIMA? 
ENTREVISTA  COM A CAMPEÃ 

EUROPEIA DE MUAY THAI 


