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Atividades ao ar livre
Sabemos que o desporto melhora o humor, a autoestima 
e a saúde. Existem inúmeros benefícios da atividade física 
e sendo ela ao ar livre existe uma motivação extra, muitas 
das vezes pelo meio ambiente de preferência no meio 
da natureza. Acessível a qualquer pessoa, sem horários 
ou rotinas, promove uma sensação de liberdade e bem-
estar com a pessoa.
A grande parte das atividades ar livre e/ou desportos 
de aventura podem envolver situações de fazer ou 
experienciar algo novo, por isso existe muitas pessoas 
que hoje em dia procuram este tipo de atividades. É 
necessário assegurar sempre todas as condições de 
segurança independentemente do seu risco, pois o meio 
é suscitável de ter perigos por vezes inimagináveis. 

Curiosidades

Atividade física em família Jogo do Balão Voador
Descrição: O jogo inicia-se com um balão por 
participante, sendo o objetivo manter o balão 
no ar o maior tempo possível. Gradualmente 
aumenta-se o número de balões até 4 por 
participantes. Para este jogo o material 
necessário são 4 balões por pessoa.

Atividades Outdoor, o que as torna tão apetecíveis?

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21291246/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22846594/

O intuito desta atividade é facultar algumas 
sugestões de jogos que promovam a atividade 
física aliada a momentos de convívio e diversão 
em família.

O desafio, a adrenalina da prática de atividade desportiva 
ao ar livre ou outdoor, pode ser muito estimulante, pela 
aventura e experiencia em si.
A motivação para a prática de desportos outdoor centra-
se muito nas sensações, no prazer, no risco que pode ter 
a atividade e na adrenalina que provoca.
O concelho de Paredes tem imensas potencialidades no 
que diz respeito as atividade ar livre e desportos outdoor, 
pois está inserido no Parque das Serras do Porto, e 
beneficia de uma Rede de Percursos Pedestres do 
Parque das Serras do Porto, que contempla uma Grande 
Rota e 19 Pequenas Rotas de trilhos distribuídos por 
todo o território deste pulmão verde, nomeadamente na 
Senhora do Salto. 
Foi recentemente lançado o projeto das Eco-caminhadas 
que pretende conjugar a prática de exercício físico nos 
nossos parques onde o podemos fazer de forma segura, 
com os benefícios de saúde psíquica pela interação com 
a natureza e biodiversidade que a constituí. Os espaços 
verdes do município estão dotados de potencialidades 
faunísticas e florísticas capazes de criar ecossistemas 
biológicos de pequena dimensão, onde podemos e 
devemos conhecer, apreciar e respeitar o enquadramento 
da natureza no meio habitacional e interagir de modo 
sustentável. 
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Motivação extra. Fazer exercício físico ao ar livre é muito estimulante;

FONTE

GABINETE DO DESPORTO DA CMP

Prático e acessível. Para quem pratica desporto ao ar livre, não há
horários nem rotinas.

Vitalidade do natural. O meio envolvente como libertador.

Mais concentração. Exercícios na natureza ajudam a manter o foco.

Bem-estar e Saúde mental. Praticar desporto liberta endorfinas,
reduz o stresse e promove o bem-estar.

Gasta muitas calorias.
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CICLISMO NA ESCOLA BTT

No dia 11 de Junho decorreu a apresentação da Taça da Europa 
de Patinagem Artística que se realizará, no antigo Pavilhão das 
Laranjeiras, em Paredes, de 31 de outubro a 6 de novembro.
O concelho Paredes receberá cerca de 200 atletas, oriundos de 12 
países europeus.
A Câmara Municipal de Paredes, a Federação de Patinagem de 
Portugal e a Associação Desportiva de Patinagem de Paredes 
assinaram um acordo de parceria para a organização conjunta da 
Taça da Europa de Patinagem 2021.

O projeto CiclismoNaEscolaBTT iniciou-se há 4 anos, e conta 
atualmente com 150 atletas do Agrupamento de Escolas de 
Paredes e de outras escolas que colaboram com o mesmo 
modelo desportivo.
Recentemente foi inaugurada a Pista de BTT no Centro Escolar 
de Bitarães, para dar resposta às necessidades do projeto, bem 
como dos atletas da Academia de Ciclismo de Paredes, com 
quem está estabelecido um protocolo de colaboração. A pista 
é apadrinhada pelo Rui Vinhas, ciclista profissional da W52 
FCPORTO.
Desde o início do projeto que era o objetivo a criação da pista, 
a mesma foi conseguida com o apoio do Município de Paredes, 
do Agrupamento de Escolas de Paredes, da FSC e de um grupo 
de pais que sempre colaborou em todas as iniciativas do Projeto.
O  coordenador do Projeto Ciclismo na Escola BTT, do 
Agrupamento de Escolas de Paredes, Mário Pinto, destaca a 
importância de dotar os estabelecimentos de ensino de um 
equipamento que permita à secção de BTT realizar treinos mais 
seguros, em especial nos escalões etários mais baixos em que é 
mais perigoso circular nas vias públicas.
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AND ´PRAIA 2021 - PAREDES

And´Praia 2021 decorrerá entre os dias 22 de Julho a 1 de Agosto, no 
campo de areia, do Parque da cidade de Paredes.
And´ Praia 2021 é uma prova dirigida a ambos os géneros, divididos 
em três escalões (sub-15, sub-18 e seniores), sendo que no escalão 
sénior esta prova apura para a fase final do campeonato nacional de 
andebol de praia.
O número de participantes esperados em simultâneo é de cerca de 
80 atletas, cerca de 400 nos dias de semana e de 750 nos fins de 
semana.
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