
SALA DE
MUSCULAÇÃO

VARZIM

LAZER

VARZIM LAZER EEM

PISCINAS/TÉNIS
252 298 690•964 643 245
PAVILHÃO MUNICIPAL
252 681 909•964 643 247

Rua do Varzim Sport Clube, 97
4490-588 Póvoa de Varzim
252 298 690•964 643 245
varzimlazer.com

revisão: 3 / data: 05.12.2011

EEM



PROGRAMAS DESENVOLVIDOS
EMAGRECIMENTO
Assenta num programa equilibrado entre o treino
cardiovascular e a musculação, sempre em coordenação com
o controlo da dieta alimentar e o volume de treino;
HIPERTROFIA MUSCULAR
Programa mais específico que tem como filosofia o aumento do
volume muscular;
CÁRDIO-FITNESS
Destina-se a pessoas que querem ver desenvolvidos os seus
níveis de aptidão física nomeadamente os relacionados com o
sistema cardiovascular;
DESENVOLVIMENTO DA CONDIÇÃO FÍSICA
Além do efeito sobre o sistema cardiovascular, desenvolve o
sistema musculo-esquelético de forma integral e harmoniosa
(tonificação);
IDOSOS
Programa para aumentar a força muscular e ajudar a manter os
ossos densos e fortes. Assim, ajudamos a reduzir o risco de
lesões e a sua severidade se estas ocorrerem;
JOVENS
Programa para desenvolver a saúde e o bem estar durante o
crescimento. Serve de suporte a problemas de crescimento,
necessidades de determinadas práticas desportivas e
questões relacionadas com a falta de confiança e/ou auto-
estima;
REABILITAÇÃO
Programa que utiliza a musculação como parte da terapia de
recuperação após acidentes ou lesões.

Se o seu objectivo é possuir melhor QUALIDADE DE VIDA,
pode consegui-lo connosco realizando um PROGRAMA DE
MUSCULAÇÃO orientado através de:

INCREMENTOS DE FORÇA E RESISTÊNCIA MUSCULAR
Permite a realização das tarefas do dia-a-dia com menos
fadiga; Melhoram a coordenação e o equilíbrio muscular;
promovem uma melhor postura corporal (melhor tonificação
muscular).

REFORÇO DA ESTRUTURA ÓSSEA
Previne a Osteoporose, atenua problemas de malformação
óssea na adolescência e desacelera a degradação precoce do
osso na idade mais adulta;

CONTROLO DA PRESSÃO ARTERIAL
Reduz o risco de problemas cardíacos; ajuda no controlo de
diabetes de tipo II

DIMINUIÇÃO DO LDL “MAU” E AUMENTO DO HDL “BOM”
COLESTEROL

MELHORIA DA COMPOSIÇÃO CORPORAL
Aumenta a massa magra e diminui a massa gorda

MELHORIA DAS FUNÇÕES CARDIOVASCULARES

CONTRIBUIÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA AUTO-
IMAGEM POSITIVA
Promove a integração social; aumenta os níveis de confiança
em tarefas do dia-a-dia.

REGRAS DE CONDUTA E SEGURANÇA

HORÁRIO

UTENTES
• Sempre que esteja presente o professor, os utentes devem
exercitar-se de acordo com a orientação do mesmo;
• É expressamente proibida a entrada no ginásio a menores de
12 anos. Os utentes com idades compreendidas entre os 12 e
os 18 anos só podem estar na sala de musculação se estiverem
a cumprir um programa orientado pelo professor;
• Os equipamentos de “cárdio-fitness” só podem ser utilizados
durante um período máximo de 20 minutos sempre que se
encontrem utentes em espera;
• Os utentes devem estar devidamente equipados. Do
equipamento devem fazer parte: sapatilhas, meias, calções ou
calças de fato de treino e “t-shirt”;
• Do equipamento deve fazer parte uma toalha para utilizar nas
zonas de apoio (bancos) em que se realizam os exercícios;
•Nenhuma peça de roupa molhada pode fazer parte do
equipamento;
•No caso do utente desejar trocar de equipamento só o poderá
fazer na zona própria para o efeito (vestiários);
• Qualquer objecto pessoal susceptível de provocar acidentes
(relógios, anéis, fios, etc.) deve ser retirado e guardado;
• Os utentes não podem transportar para a sala de musculação
sacos desportivos;
• Na sala de musculação, os utentes devem comportar-se com
ordem não devendo em caso algum correr, saltar sobre o
material, sentar-se ou apoiar-se sobre máquinas ou barras de
halterofilia;
•Os utentes devem manter sempre o material arrumado nos
locais próprios após a realização dos exercícios;
• Nenhum utente deve tentar realizar um exercício se não tiver
pleno conhecimento da sua forma de execução. Deve chamar
o professor e pedir que lho explique novamente e/ou
demonstre;
• Usar o equipamento de protecção nos exercícios quando tal
for recomendável (cintos, joelheiras).

RECOMENDAÇÕES PARA QUEM AJUDA
• Ter consciência da sua tarefa e da do executante.
• Estar sempre alerta.
• Se o ajudante sentir que não o consegue fazer sozinho deve,
de imediato, solicitar uma ajuda extra.
• Interrogar o executante sobre o número de repetições que
este vai executar. Este procedimento permite ao ajudante estar
alerta para as crescentes dificuldades que habitualmente
surgem nas últimas repetições.
• Certifique-se que o executante realiza correctamente as
pegas.
• Assistir o executante a iniciar e a finalizar o exercício.
• Informar o executante de eventuais incorrecções técnicas
durante a execução e prescrever as correcções a realizar.
• Usar as duas mãos para ajudar.
• Encorajar e incentivar o executante.
• Se quem ajuda se encontra fatigado, deve repousar e pedir
que o substituam na tarefa.

----------------------------------

dias úteis: 07h30~22h
dias não úteis: 08h~20h

dias úteis: 11h~13h30/15h30~21h
sáb: 09h~13h
feriados/dom: encerrado
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