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RELATOEIÛ

0 relatério consta:

1 - Da apreoentagão no liceu.

2 - ũo horário* Das turmas.

3 - Do ginásio.
4 - Das alunas.

5 ~ Das ligôes.
6 - Das normas que seguimos no

1

0 estágio comegou no dia 12 de Outubro de 1943,
no Liceu Karia Amália Vaz de Carvalbo, onde a 7

do mesmo mês fomos recebidas pela Dig. Reitora

daquele estabelecimento de ensino, que nos disse a

boa-vcntade que esperava de n6s. Declarou, ainda

que não nos distribuiria trabalho enquanto não fos-

se nomeada para aquêle liceu uma professora de edu-

cagão física que desempenhásse, simultâneamente9
as fungSes de Meted<5loga.
Entretanto, como não tivésse sido ainda indicada

a Professora Ketodáloga a que acabamos de nos refe-

rir, a Sr. Reitora determinou que o nosso trabalho

se iniciásse a 12 de Outubro e, nêsse sentido, nos
foram distribuidas as turmas e o horário a seguir,
os quais passo a indicar.

2

As turmas foram: 1 - 3,111
- B e VI - B.

0 horário foi o seguinte:

comando das licSes.
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0 trabalho na M.P.F* foi feito no Colégio do Ramalhão

em Sintra e no Centro Universi tário em Lisboa.

0 ginásio que nos foi destinado apresentava a se

guinte aparelhagem:

Espaldares - 12

Traves - 2

Bancos - 4

Quadro - 1

Selas - 2

Cordas - 6

Escadas de

corda - 4

Postes para saltos em altura

0 material para jogos era:

Rede de Volley
Cestos de Baskett,
Bolas grandes
Bolas pequenas



Raquettes de madeira

Fitas

Marcas para os campos de jogos
Paulitos

Cordas

0 chão, de madeira, apresentou-se sempre nítida-
mente limpo.
Os aparelhos, novos ainda mas muito utilizados,

quer pelas alunas do liceu, quer pelas filiadas da

M.P.F. quer ainda pelas alunas do curso de Instru-

toras de Educagåo Física da M.P.F. , ofereciam a

maior confianga na sua utilizagão pelo perfeito es-

tado de conservag&o em que se encontravam.

As alunas do 1 - E eram 22.

Não tinham preparagão antertor mas eram déceis
e ágeis. Vivas, e a caracterizá-las, sobretudo, um

espirito muito infantil. Tudo lhes era causa de

graga.
Entre as alunas do 1- E houve duas que nos prende-

ram a atengão pelas diferengas que apresentavam das

outras.

Uma, apresentava uma deformidade congénita dos

pés. Um mixto de pé eqúino e sa^^.

Usava umas botas ortopédicas que lhes permitiam
fazer a sua vida normal, acompanhando as suas compa-
nheiras e cumprindo todos os seus deveres como qualquer
outra. Por ssts motivo, nunca a pudemos mandar mudar

de calgado e hesitamos muito, mesmo, em permitir que
fizĩsse gânástica.

Da parte das médicas escolares não houve reacg|o
nenhuma no sentido de a dispensarem e nos achámos que a

prática de alguns exercícios a6 lhe podia ser útil e,
nos outros, aquSles em que fôsse solicitada uma activida-

de superior ás suas possibilidades, tomlmos um certo cui-



f

—4;—

dado, dizendo-lhe mesmo, que se quizésse podia deixar

de fazer os movimentos que lhe fossem mais difíceis.
Escolhemos para isso, uma ocasião em que estavamos sô*
com ela e dando ao seu caso um aspecto tanto quanto
possível, natural.

Nao quizemos ferir-lhe a sua sensibilidade de

crianga com uma proibigão pública da sua actividade, mos-
trando a ela e as outras a diferenga que existia.

Nåo permitimos nunca que a distinguissem pela sua

deformidade, tanto mais que a sua resposta å nossa adver-

tência foi do mais resolvido que havia a fazer a ligão
completa.

Queria correr, saltar e até" mesmo fazer equilíbrio
no banco. E, assim, alterámos os exercicios de equilíbrio
dando a tôdas uma ajudante e colocando-nos nos proprios
muito perto para evitar algum acldente aborrecido.

Esta aluna foi, pouco depois, transferida para ou-

tro liceu o que, na realidade, nos trouxe uma certa tran-

quilidade*
A outra aluna a que nos referimos era duma dis-

tracgão. assustadora, acompanhada duma falta de domínio
muscular muito mais acentuada do que a normal nestas idades.
E assim foi no lfi.período. No 2a, fez uma diferenga muito

maior e no 3a., embora continuásse bastante distraída, no-
taram-se melhoras evidentes e um aumento de forc,a de vonta-

de para se dominar. Ultrapassou algumas ccmpanheiras apre-
sentando hoje um domínio muscular muito maior, um aumento

de atengåo e nenhuns dos estremecimentos que a acometiam

quando acordava da abstracgão em que conseguia estar no meio

de tantas raparigas a pularem e a rirem por todos os lados.
Ê evidente que melhorou com a prática da ginástica e, certa-

mente, tambêm para isso contribuiria a convivência que en-

controu no liceu.

As alunas do 111-B eram 28«

Havia umas coxn boa preparagão anterior e algumas, embo-

ra com ginástica dos outros anos, apresentavam menor pre-

disposigfio para estas aulas. —

No entanto, esta indiferenga que as diferengava e que
no princípio era notária, depressa desapareceu, tornando-se

a classe bastante homogenea. Talvez influenciadas pelas
mais entusiastas, talvez por uma modif icag&o do seu sentir,
o facto é que hoje o 111-B é uma boa classe* Sempre pontual
e raramente pediam dispensa.

Pouco tempo depois de iniciar as licSes cor. estas rapa-

rigas, notámos que elas procuravam manifestar-se ruidosamen-



te e muitas vezes com prejuízo, atl, da disciplina.
Impuzemo-nos sem recorrer a nenhum castigo e procurando

incutir-lhes, dia a dia, a nogão e a consciência do dever.

Com ôsse fim, recorríamos a imagens semelhantes ou propunha-
mos a elas proprias que penâassem um pouco no caso apresen-
tado e o julgassem por si.

Julgamos ter obtido alguns resultados, sãbretudo a par-
tir do 2s.periodo para cá.

Houve, no entanto, um dia que tivemos de recorrer t

marcagão de faltas em consequencia do desalinho em que

apresentaram os fatos«
Há muito já que recomendavamos ordem nos fatos, no cal-

gado, nas meias, e havia sempre um ponto desagradáveĩ, ora

nuns oca noutros.

Marcamos um dia para revistar a ordem já dada e repeti-
da há tanto tempo. Esqueceram e marcámos faltas. Contrari-
ou-nos esta resolugåo mas não exitámos quando nos convence-

mos da sua importância.
Notámos ainda numa aluna deste ano certa dificuldade em

fletir o tronco para o lado direito; pelo contrário. fletia
lindamente para o lado esquerdo. Concluímos que a aíuna
tinha uma escoliose de convexidade direita. Insistimos em

que fizesse flexôes para o lado direito. embora não as dei-

xasse também de fazer para o lado contrario. Kostrou, por
fim, maior mobilidade direita. Com êste fim incluímos na

ligao exercícios correctivos de cifose e escolioses ligeiras,
não s<5 pensando nêste caso descrito mas tambem noutros, menos

evidentes, mas também necessitados de correcgão.
A Professora Metod6loga chamou-nos a atengâo sobre "Fia

aluna dêste ano que se lhe dirigiu pedindo dispensa total.
Esta aluna, foi sempre bastante completa e cumpridora. Nunca

se queixou a nás, se bem que lhe tivessemos notado, desde o

princípio, må c$r. No entanto, como era das alunas maĩs com-

pletas e o seu todo não correspondia a êste pedido nunca lhe

dissemos nada. Soubemos depois que se queixava de vertigens
quando executava determinados exercicios em que a cabega
acompanhava mais activamente o movimento. Determinámos que
nâo fizésse os exercícios que a incomodassem e que executasse

todos os outros, o que alias nos foi indicado pela Professora
Metodologa. Constatamos, no entanto, que passado o tempo dês-

te pedido, a aluna nunca mais se queixou e continuou a ser,
como até aí, uma boa aluna* Soubemos depois que sofria do fí-

gado pelo que de quando em quando, tinha perturbagSes que a

dispunham mal. D'aí o seu aspecto ictérico.
As alunas do 111-B compareceram sempre e notámos que aå

recorriam a dispensas quando, de todo em todo, nâo se sentiam

bem para fazer a ligão.
As alunas do VI -B eram 22 tendo saído duas no terceir^

periodo. HouvÅ uma disoensa total.
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Na sua generalidade o VI-B era uma boa classe.

No princípio do ano abusavam um pouco das dispensas
mas, em virtude da Senhora Reitora ter determinado que
não se passasem estas senão em casos verdadeiramente s4-

rios, em breve se normalizaram as coisas nêste sentido.

Eram caracterizadas por uma evidente superioridade
a tudo que as rodeava, aliás bastante freqũente na sua

idade. No entanto, algumas havia que se interessavam

realmente pelas nossas aulas e que conseguiam ser, por
si s<5, superiores & sua prcpria idade. Apesar-de haver

estas duas categorias de alunas, com o decorrer do tem-

po, a classe mostrou-se bastante igual nos seus resultados.

Notámos, entre tôdas, uma aluna duma indolência bas-

tante acentuada. Nunca estava pronta para ir com as suas

companheiras transportar um banco ou descer uma trave.

Deixava todas trabalhar e, enquanto êsse trabalho durava,
aeliciava-se em assistir de longe com um ar radiante.

A pouco e pouco, comegájgos a insistir para que se re-

petisse com frequência a sua presenga no grupo designado
para o transporte de aparelhos.

Por vezes, usávamos de tática diferente.

Permitíamos que se repousasse um pouco e, acentuando

no modo como o faziamos, que o ficava devendo a nossa

vontade.

Notámos que nos compreendeu* Aliás tratava-se duma

rapariga esperta e com quem, portanto, se podia actuar

desta maneira*
Por f im, conseguiu mostrar uma actividade muito apre-

ciável que a aproximou das suas companheiras e fez dela,
portanto. uma aluna regular.

Não fizemos medigSes âs alunas por não termos recebido

indicagôes nesse sentido, limitando-nos unicamente ks de

altura e h. pesagem.
Como o 111-B tinha um tempo de aula de manha e outro

de tarde, escolhemos para isso, £ste último, visto ser

pouco depois do almôgo, e, portanto, o menos indicado

para fazer ginástica*
Com os outros anos utilizåmos um dos tempos.
0 trabalho da M.P.F» foi feito no Centro Nft.6 a funcio-

nar no Colégio do Ramalhao em Sintra e no Centro Universi-

tário, a funcionar no Liceu Maria Amália Vaz de Carvalho.
em Lisboa.

Em Sintra tínhamos as filiadas do Colegio de S.Josl e

das Escolas Oficiais, primárias, de S.Pedro de Sintra,
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A meio do 2fi»período tivemos de deixar o Centro

Universitário pelaAÍrregularidade com que funcionavam

as aulas de ginástica. As alunas iam ao Liceu mas não

apareciam na aula, sempre por motivos que não achamos

justificáveis, por ex« o de nâo lhes apetecer vestir o

fato de ginástica.
A aula era as 40 Comparecemos sempre a hora e,

a pedido da Directora de Centro chegámos a esperar 3

de hora pelas alunas, que uma ou duas vezes, foram 4

em número pouco superior a 8, Houve dias de apare-
cerem 3 filiadas e atl uma so«

Em presenga disto entendemos não ser conveniente

continuar a perder uma tarde com uma aula de que as alu-

nas pareciam esquecer-se.

Apresentadas estas razôes å Directora de Centro,
demitimo-noso
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1-E

A

Saltit. como bolas peq.gr.

st.-el.ant.Prn.fl. ,ext.J. ,baix.(3 t.)

st.Ms Os fls - ext.inf.Brs bat.Cxs (martelo)

sent.Pms cruzs - tors.Cb. (4 t.)

M M
fl.Tr.fr.est.Brs proc.toc. +

longe pssívl.

sent.Js fls - tors.Tr. Ks ap.m.l.(4 t.)

B

saltit.afast. lat.Prns

deit.fac. - ext.Tr.ret.Ms Os

espjsubir e descer.

banco; mar.eq.el.fr.

st. - P.el.ret.,5a t.mud.salt.

mar.corr.

mar.ptas Ps,mar.gr.fl.Js HGigantes e an8esM

sent.Prns cruzs Ks Cb.Des cruzs-ext. sup#Brs volt*Palms
cima

gr.fLJs Ms ap.solo -

prog«Ps ret.fr©

Prns afs - fl.lat.Tr«(4 t.)

cordaj salt. alt.e/corr.

£

afast. ant.alt.Ps

Jogo: estafeta atirando o saco

ou bola
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S

1 - corr.molug.gr.el.Ps. ret.

2 - st. - gr.floJs toc Des solo,ext.bat»Hs Cxs

3 - st. - el.3atoSup.Brs 2 bats Pals,baix« (3t©)

4 - de Js sent.Cals - fl©Cb»fr.ret.(4 t.)

5 - sent.Prns cruzs - fl.tors.Tr.fr. toc.Orelha J.

6 - de Js. afs - fl.2at.Tr. afastoBr.m,lotoc.pta Des solo.

B

1 - saltit.afastolat.Prns, 2 saltit© Ps jts

2 - st.- atit.boa e má.

3 - espjsusp.fac.-el simult.Ps ret.

4a - banco; mar.eq.el.fr.mudosaco

b - st.l J.el»ap.Ms-toc.Test.J.

5 - mar.corr»

6 - mar.bat.Pals 3fiet.

7 - de Js sent.Ca.Ls Tr.incl.fr.Brs el sup.-bat.alt.Ms solo

8 - sent.Prns cruzs - sent.Prns ests

9 « Prns afs Ms Os-tors«Tr. (4 t.)

10 - (•) st.pos.fac.Ms das - sa!Wprof.(5 t.)

£

st.-afast.ant. ,lat.Prns

Jôgo: serpentear entre paulitos.



1-E 3* lic&o -3-

1 - saltit.c/desloc.alt.Ps fr.ap.pta P.

2 - (..) st.Ms das-gr.fl.Js (4 t.)

(+ tarde: o mesmo sésinhas)

3 - sent.Prns cruzs Ms Os-ext.lat.sim,assimoBrs

4 - H H M
-tors,Cbol.a.lofro (3 t.)

5 - de Js sent.Cals-ext.sup.Brs>incl.Tr.fr. ,end.

6 - Prns afs - tors.Tr.H«m.l©tors.0.(4 t.)

B

1 - saltitoOsc.lat.Prns

2 - deit.fac.-fl.Js ag.Ps c/Ms,lev.Peito do solo,baix,
p.io (4 t.)

3 -

esp;progolat©

4a - banco (v)j mar.eqoel.fr.Brs el©sup©seg.fita

b - st©Brs el*ant©Ms© das-enf.alt©Prns Brs HEnfiar agulhaH

5 - mar©corro

6 - mar.trocopas.

7 - senUJs fls Ms Os fls - extoSup©seg©Brs,baix.inf.bat.Ms.
solo, p»i«(6 t©) ^Máquina a vapor'

8 - deit.dors.-sent.Prns cruzs,Prns ests,p.i«

9 - Prns afs Ms Os - fl.lat.Tr.

10 - banco; saltol.a. l»ap©Ms

2.

st.-el.lat. sup.Brs,baix.
Jogos: estafetas-levar a bo-

la numa colher, com

volta sÊbre si mesma,
escrevendo palavras
previamente ditas em

francês.
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1-E

1-4 pass corr©molug©pta P.solo,4 gr«el.Js (4f4 t.)

2 - st©-afast.lat Prns (4 t©)

3 - de Js sent Cals - circund.alt.Brs "Moínho"

4 - st.Ms fixs atra das Costs -fl.lat.Cb©

5 - Pms afs - gr.fl.Tr.fr.bat.Ms Cals

6 - de Jsvfl. tors.Tr.bat M.P. (3 + 3 t.)

3

1 e saltit.Ps junts 5fi t.volt.

2 - de Js Ms ap.solo - fl.Costs e Cb©,p.i. "Gato assanhado%

3 - formagão a 3 e 3; (»©) pos©lat.enf©Brs nos Brs G©

G+pos. lat.gr. fl.JsMs das baixo Cxs

-transportar HCantarinhasH

4b - st.l P.fr Cls els Brs el.lat. I, volta.
2

5 - mar. corr.

6 - m. 1 . ant.

7 - deit«fac.Tr.ext«retoBrs el.lat. - csc.lat.Tr«"0 aviãoN

8 - sent.Prns ests-deit.dors.Prns el.vert©

9 - (••) pos©fac«Coincl.ret.Ms das-rod.lig.pass HRodopiou

10 - estafeta com salto a corda*

C

st •-el. ant. -sup.Brs ,baix. lat. inf»
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1-E

4

1 - st.-corr.rn.lug. 5S. e 6fi. t.el.+alta J.

2 - st.-ap.ant.-lat.alt.ap.pta P. (3 + 3 t.)

3 - st.-osc.ant.-postøBrs

4 - sent.Prns cruzs-tors.Cb.l.a l.,3fi. t©3 lig fl.

5 - stoP*ret«ap©pta,Br.op.el.ant«-el.ráp.Prn9toc.K.P.

6 - de Js sent©Cals-tors©Tr©aíastoBr©m.l.tors.(4 t.)

B

L - saltit.afast.lat.Prns Brs el.lat.sup.bat.Palms
cima Cb.,toc. ptas Des (2+2 t«)

2 - (..)

G:deit.dors.Js fls Brs el.lat.

A:gr.fl©Js Ms ap.Torzs G© fl.Cbofr..ert.

dors.(4 t.;

4b - st.Cals els - baix.seg.Cals,5fit©fic.p.i.
j

5 - mar© corr .

6 - mar.toc.alt.Calc.pta P.

7 - Prns afs Tr.fl.fr.Brs caídos - tors.Tr.afastoBr.
m.l.HPlainaH

8 - gr.fl.Js Ms ap.solo - ext.assim©Prns (4 t.)

9 - (©©) pos©lat.M.dad.-volt.baix.Brs
- tarde:pos.fac©Ms das - volt.baix.Brs

10 - (•©) pos©lat.M.dad.-salt.alt.impuls.salt.qda 2 Ps

2.

m.l.ant. Jogos:Corrida em túnel
Mealheiro

Apanhar paulitos

Roda: A caminho de Vizeu.



1-E -6-

6*.licâo

4

1 -

st.-prog«fr#2 saltit.alt.cada P..3 Wt.Ps solo

(2+2+3) HPasso de Vérde

GaioH

2 - st.-3 pass fr.ret.gr fl.Js

3 - de Js sent.Cals-osc«ant.-post.Brs,el.ant.-sup.
assim«3fit.

_,

4 - sentoPrns cruzs - fl.lat.Cb.fr.,l©,ret©(8 t.)

5 - Prns afs -fl*tors.Tr.fr.toc.Tornzs,insist., el.
bat.Pals cima Cb©(3 + 3 t.)

6 - («•) pos.fac.Ms das - volt.baix.Brs

B

1 •* saltit,osc©ant©-post.Prns

2 - sent.Prns -L cruz.-fl.Tr.fr. ,ext.Ms Os
2

4b - st.l P.el«ret«ap.M.-salt.c/volt.

5 — mar. corr.

6 - Jôgos Entre-limite©

7 - de Js sent.Cals Ks ap.solo - el.elt.Brs (4 t.)

8 - deit.dors.Js fls -fl.ext.Prns "Biciclette"

9 - st.Prns afs Brs el.ant« - bat.Pals,tors9afast©
Br©m.l.,bat« Pals

10 - gr,fl©Js Ms ap.solo -prog.fr. ap©alt.Ms Ps "Salto

de Lebre*

C

st. Ms Os - el.sup.alt.Brs



7»«liyâ_o

A

1-3 bat.Ps solo, 3 saltit.sobre 1 P.alt. (3+3+3 to)

2 - st.-volt«90fi (3 t.)

3 - st.Ms Os-ext.alt«sim.assim«lat.sup>Brs (12 t.)

5 - de Js sent.Cals Tr.fl.fr.Cb.ap.Ms-ext.Cxs el.lat.obl.
sup.Brs

6 - Orns afs-fl. lat.Cb.,fl.lat.Tr.,end.( 3 + 3 t.)

B

1 -

saltit.afast.ant.-post.lat.Prns,l v41t.salt.Ps
jts i 7 t.)

2 - (©) sent.Js fls Costs ap©Brs el.sup.Ms ap.-ext.Tr©ret©

4b - st.Cals els 1 Br.el.lat.Cb.tors.m.l.-2 pass lat.

mud.pos.Brs e tors.Cb.

5 -

mar. corr©

6 - mar.musicade a 3 e 3 com Brs el.lat.Ms ap.
Frase musical de Faust de Gounod.

7 - (..) face a face sent.Prns cruzs Ms das-deit.alt.ret.
manto Costs dir.

8 - de Js© - incl,Tr©ret©HSempre em péH

9 -

pares em xadrês: Prns afs Ms Os-tors.Tr© c/afast.
Br.m.l.tors. (4 t.)

10 - Jôgo: duas rodas, deit.fac»-corr.por cima de tôdas.

st. -rot.ext.Brs



1-E

VIIĨfi~lic&o

A

1 -

saltit.pass curtos fr.ret©

2 - st.-el.alt.Js bat.Pals baix.Js atrás Costs

3 -

st©-rot©ext©Brs, Ms 0s,.p.i.(3 t.)

5 - de Js - el»sup©Brs,sent«Cals fl.Tr.fr. ,ext«Tr.
ret.Ms Os,p.i© (4 t.)

6 - sent.Prns ests - rolar.

B

1 - saltitoap.Calc.,pta P. ,Prns afs (12 t.)

2 - de Js sent.Cals - fl.Tr.fr.osc.Brs ret©,p©i©

4b - st.J.el.ap.M.op.-tors.0b.(4 t.)

5 - mar.corr©

6 - (••) pos.lat.M.dad. -prog.fr. 3 pass,volt»baix.
Brs (8 t.)

7 - sent.Js fls Ms Os - sent.Prns ests el.sup.Brs.

8 - deit.dors.Js fls Ps ap.solo - ext©sim©Js©gr©el©Js

9 - Prns afs Ms Os - fl.lat.Tr.afast«lat.Prn.m.l.
£1.(4 t.)

10 - Saltos das ligÔes anteriores,

C

st.-osc.ant. -lat©Brs

Jôgo:"Bola de toque".



111-B

8-

1*.1Í9&0

1 - saltit.desloc.alt.ps fr.ap.pta f.

2 - st.-el.alt.Js

3 - st.Ms Os fls - ext, infoBrs bat.Prns

4 - sent. Prns cruzs - tors. Cb« (4 t.)

5 - Prns afs Ms ap. solo - mar.fr.

6 - de Js afs - fl«lat.Tr©(4 t.)

B

1 - saltit.osc.lat.Prns

2 - deit.fac.-ext.Tr.Ms Os

3 -

esp; susp.fac.-susp.boa e má.

4a - banco (v); mar.eq.el.fr._6om saco cima Cb.

b - st.-zaltit.l P.s<5

.5— mar.corr.

6 - mar.troc.pas.

7 - sentoPrns cruzs Ks Cb.Des cruzs - ext.sup.Brs volt.
Palms cima

8 - Gr.fl.Js Ks ap.solo - corr.ar

9 - Prns afs Ms Os - tors.Tr. (4 t.)

10 - - corda; salte em altura com corr.prep©impuls©qda 2 Ps

Q.

st.-afast.lat.Prns alt.



111-B
9

^liclo.

1 -

corr.molugo,5fi e 6fi t.elomais alta Js

2 -

st.-gr.fl.Js (4 t.)

3 - sent.Pras cruzs Brs el.lat.abl.inf. -3 bat.Des solo,
Ms 0s,ext.lat.Brs,p.i.(6 t.)

4 - st.Ms fixs atrás Costs - fl.Cb©ret©fr.(3 t©)

5 - st.1 P.ret.ap.pta Br op.elfant.-el.ráp.Prn.toc.K.P©

6 - Prns afs Ms Os - tors.Tr.afast.Br.m.1© (4 t.)

B

1 -

saltit.afast.lat.Prns,4fi t.volt.

2 - sto-atitoboa e má

3 -

esp;prog.lat.c/Ps ap.(mais tarde:com balango)

4a - banco (v) 5mar.eq.el.fr.mud.sac0

b -
'

st.U el.ap.Ms - toc.Test.J©

5 -
mar.corr©

6 - mar.bat.Pals 3fi.t.
j,

7 - sent.Js fls Ks fls Os - ext©sup.Brs,5fi t.baix.lat.
inf.(6 t.).

8 "* M M "
-Pms cruzs,Prns ests,p.i©(3 t.)

9 - Prns afs - fl*lat.Tr.M.op.0.(4 t.)

10 - salt.alt«cima do banco c/corr.

C

st.-afast.ant.-lat.alt.Prns c/lig.fl,Js



iii-b
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å

1 - saltitoel.alt.Js osc.Brs

2 - st. -prog.fr.afast.antoPofl.Js (3 to)

3 - de Js sent.Cals -osc«ant-post.3rs,el.ant«-sup«assim
3fit.
j

4 - H H H H
-circund.Cb«

5 - Prns afs - fl.Tr«fr.ag«Tornzs,end«bat«Pals cima Cb.

6 - st.-fI.lat«Tr«afast.Prn.m.l.fl.

B

1 - saltit.afast.lat. e ant.-post,Prns

2 - deitodors.Js fls Brs el.lat.-fl.Cb.fr. ,ext.Tr. (4 t.)

3 - esp;susp.fac.-el.sim©assim.Ps ret.

4a - 2 bancos (v); (©.) face a face Ks das -mar.eq.el.
transv.

b -st.-el.seg»Cals

5 - mar. corr .

6 - mar.ap.Calc©pta P.

7 - de Js sent Cals Tr.incl.fr.Ks ap.solo-el.alt.Brs
(4 t.)

8 - deit.dors.Js fls-el.,ext.Js,baix©Prns (3 t.)

9 - Prns afs Ks Os -tors.Tr.Br.op.fr.

10 - banco; (..) st.el.pos.fac.Ms. ap.-salt.prof .(5 t.)

C

st.-el.Cals el.lat.Brs 2« t«
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A

1 - saltit.Ps jts c/osc.Brs el.lat.obl.sup.

2 - st. -el©ant©Prn.fl. ,ext.J. ,baix. (3 t.)

3 - st©-rot.ext.Brs,Ms Os,ext,lat. ,baix. (4 t©)

5 - de Js sent.Cals-ext.sup.Brs ext.Cxs.incl.fr.Hsauda-

gão oriental"

6 - (••) 1* a l«Ms das -volt.baixo Brs (mais tardetpos.fac.)

å

1 - saltit©osc©lat.Prns,afast,lat, obl.sup.Br.op.(3 t.)

2 -

esp; st.ang.Costs ap.-ext.Tr.

3 - trave;susp©obl.fr.fl.Brs e bat.Ps

4a - benco (v) ; mar.eq© el.fr© troc.pas.

b - st.Brs el.ant.Ms das - enfiar Prn.Brs "enfiar agulha"

5 - mar« corr.

6 - (©•) pos.fac.Ms das-2 pass lat©,pos.lat,Ks das 3

pass fr»(4f4 t©)

7 -

banco;sent.eav«Brs el.fr.Ms fls Tr©incl.fr.-alt©incl.
ret.Ms Clvs

8 - gr.fl.Js Ms ap.solo-ext,sim,assim..Prns (6 t.)

9 - Prns afs - fl©lat.Cb©,fl.lat.Tr,,and.(3 t.)

10 - banco; salto barr.fac.l.a l.(corr©prep.perp. ,impuls.
dupla 2 Ps)

st ©
- e1 . ant. -sup.Brs ,baix , lat • inf.
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v*iicao

k

1 - st.-saltit.pass curtos å fr.ret.

2 - st,-afast,ant.lat,ap.pta P,(6 t.)

3 - st©Ms Clavs - ext.assim.Brs tors.Cb.m.l. (4 t.)

5 - Prns afs-fl.tors.Tr,fr»fr.ag.Tornzs,insist,el.bat.
Ms cima Cb. (3+3 t.)

6 - w « -»fl.lat.Tr.el.lat.Br.m«l.fl. (4 t.)

B

1 - saltit.ap.ant.pta P.,4 satit.Ps uns,volt.int,(8 t.)

2 -

esp; deit.dors,Js fls Brs e_Uobl.ant.sup.Ks fixs-
ext.dors.

3 -

esp; suBp.dors.-el.simult.Js

4a - banco (v) ; mar.eq.el.fr. afast.lat.ant.Prn.

b - st.l P.fr.Cals els Brs el.lat.- -i- volta

6 - mar, corr•

6 - mar«troc.pas.tsalt,3fi t.

7 - st, Prns afs Tr,incl.fr,Brs caídos-tors.Tr.afast.
lat.Br.m.l.HPlainaH

8 - deit.dors.-fl.ext.alt.Prns

9 - sent.Prns cruzs Brs el,sup,Ms das-tors.Tr. (4 t.)

10 - nioligSo ant.

C

st.-desloc.P.fr.lat.ap.pta junto Calc.outro P.c/lig.fl.
Js HKnicksH
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&

_*

1 - saltit.Ps junts osc.Brs el.lat.obl.sup.

2-4 pass m.lug.,4 el.Js (t t.)

3 - st.Brs el.ant.-2 bat.Pals,el.l Br,baix.outro,toc.
2 vezes,p.i. (5 t.)

4 - st.Ms fixs atrás das Costs - fl.ant-post.Cb (3 t.)

.5 - de Js sent© Calcs Tr.incl.fr.Ms ap.solo Cb.ap.-ext.
Cxs el.lat.obl.sup.Brs.p.i.

6 - sent.Prns cruzs-tors,Tr,afast,lat.obl.inf,Br,(4 t.)

B

1 - saltit.Ps jts Ms Os,ext,sup.Brs,Ms Os,p.i.(4 t.)

2 - (..)sent.Js fls Costs ap.Brs el.sup.Ms ap.-ext.Tr.

3 -' trave; susp.transv,-afast.lat,Prns

4a - banco (v) 5mar.eq.el.fr.fl.Js

b - st,l. J.el.ap»M.op.-tors.Cb.(4 t.)

6 - mar.corr.

6 - (.«) prog.fr.5 pass Ks das simult/volt.baixo Brs

7 - de Js Ms ap.eolo-ext.diag.Br.Prn,

8 - sent.Js fls Tr©incl.ret,-bat«seg,Ps solo

9 - st-1 P.lat.ap.pta P.Ms Os-fl,lat.Tr©Ms Cb.alt.(3 + 3 t«)

10 - trave; salt.barr.fac.corr.prep.qda 2 Ps

£

st.-l P.fr.Ms Cb.est©tr©ret©lenta/,p©i,
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1 - st,- orog.lat.2 pass de Gavotte,3 saltit.Ps jts

(7 t.)

2 - st«- el.alt«Js bat.Pals baix Cxs, atrás Costs (4 t.)

3 - st.Brs el.lat.Ms fls -

peq.e gr.circund.

5 - sent. - Pm.cruz Ms Os -ext.sun.Brs,fl.Tr.fr.,o.i,
2 (3 t.)

6 - sent.Prns ests - rolar, dar uma volta ( 3 t,)

B

1 - st»-saltit.afast,lat«Prns Brs el.lat.sup.bat.Pals

2 - (••) pos.dors. de Js sent. Calcs-el.ant.-sup.3rs.
ext«ret.toc.ptas Des,p.i.

(3 e 2 t,)

3 -

esp^ susp.fac. - volt.susp.dors,
H

;
H dors,- el.simult.Ps

4 a- banco (v)^ mar.eq.el.ret.

b- st.Calcs els 1 Br.el»lat*Cb«tors.m.l«-2 pass lat.mud.

pos.Brs tors.Cb.

5 - mar.corr.

6 - mar.esp.com passo valsa.

7 - sent.Js fls Ms Clvs - ext«lat.assim«sim«Brs (6 t.)

8 - (•) sent. Js fls Ps fixs -incl.Tr.ret.,el.ráp.bat.
Ms solo.

9 - Prns afs Ms Cb.-fl.lat.Tr.

10 - trave (alt.Js) salt.barr.fac«corr.prep,impuls.qda 2 Ps

corda ; salt.alt.

£

st,-el«Calcs el.lat«obl.sup.assim,Brs c/tors.Cb.
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A

1 - saltit.c/osc«ãng.ant.-lat.alt.Prns

2 - st.-prog.fr.fl. Js uns, el.c/el.sup«Brs toc.Des

cima Cb, (3 t.)

3 - de Js sent.Cals - 4 gr,circund.Brs,baix.,p,i»(6 t,)

5 - sent,Prns cruzs - circund.Cb. e Tr.

6 - Prns afs - fl*lat.Tr,l«ao 1.(4 + 4 t.)

B

1 - saltit.Ps uns Ms Os,ext.sup.Brs,Ks Os,baix_»; Prns
afs Brs el« lat©sup«toc.Des
cima Cima Cb (4 + 4 t.)

2 - banco; deit.dors»Js fls Brs el«sup»ap.el.-extBdors©
« mmmmhmmm

«el.fl_.tr«fr.

3 - escadas de corda; subir e descer.

4a - banco (v) 5 mar«eq«el«fr«el»alt.Js bat.Pals baix.Coxs,
atrás Costs

b - st«-osc.ant.*«pos'UPrn.3fi«-t.troc.P.ap.

6 - mar. corr.

6 -

prog.pass lat. fr. alt.

7 - Prns afs Ms Os - incl.Tr.fr.3 fi e 4 t«
_*.

8 - sent.Js fls Tr.lig.incl.ret.Brs ext.ant.Ms fls - ext.

alt.Js,baix»sim«Brs c/tors.Tr.Ms toc.solo,ext«sup. ,
8fi-t.p.i.(8 t.)

9 - sent.Prns afs -qda lat.Prns lig.afs

10 - repetigao dos saltos dados anteriormente

C

st«- el.ant.Brs Prn.alt.,afast.lat.|baix«(3 + 3 t.)
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A

1 - st. -gr.fl.Js,l vez lenta outra ráp,

2 -

sto-ap.ant.lat.alt.pta Ps (3 + 3 t.)

3 - sent©Prns cruzs Brs el.lat.obl.inf,-2 bats Des solo
Ms 0s,ext.lat.,p.i.(5 t.)

4 - " » w
-tors,Cb.l.a 1. e fr.

•- -> ■>

5 -

st.-fl.Tr.fr.bat.Pals atrás Prns cima Cb©

6 - Prns afs - fl.lat.Tr» (4 t.)

1 —

saltit.afast*lat.Prns,2 saltit.Ps jts (6 t©)

2 M deit©dors©Js fls - fl.Cb.fr, »ext.Tr.

3 M

esp; susp.fac.-el.alt©Ps ret.(4 e 6 t.)

4a M banco (v)^ mar.eq.el.fr.el.alWs

b -

st.P.ap.M. - 5 saltit.m©lug©,6fit©mud.

5 —

4-

mar^corr.

6 -

mar.troc.pas©

7 M de Js sent.Cals Ks ap.solo - el.alt.Brs

8 •» deit.dors. - el«Js fls»ext«vert«,baix (3 t«)

9 t-t Prns afs - tors.Tr.Ms Os (4 t.)

10 -—

banco; (.) st.el©pos.fac.Ms ap.-salt.prof.(5 t.)

c

st • -rot.ext.Brs



'w -.9

6-B -lô-

2*»llcâo

4

1 - prog.fr. c/salt*corda

2 - st.-el.alt.Js

3 - de Js sent«Cals - osc«ant,-post»Brs,3fi» t»el.ant-

sup.assim *.

4 -
« H H H

fl.Cb«fr,ret.

5 - st. 1 Br.el.lat. - ráp.el,Pm.bat.M.P,

6 - (,,) pos»lat.M,dad,-volt,baixo Br.

pos.fac.Ks Das -
H H

Brs

S

1 - saltit.osc.lat.Prns

2 -

esp; (•) pos.fac.Costs ap,Ks Os - ext Tr.ret»(3 t.)

st. - gr© fl.Tr.fr.insist.,end lenta/

3 - esp;susp«fac©- pos©correta e incorrecta

4a - banco (v) 5 mar©eq©el.fr, trocpas,

b - st.Brs el.ant.Ks das - enfiar Prn.

5 - mar.corr.

6 - mar,fl«,ext«,baix»alt.Prns

7 - Prns afs Tr.incl«fr.Ms ap.Js8 mov.de natagão HcrawlH

8 - gr.fl.Js Ms ap.solo-prog.Ps ret.fr. seg.

9 - Prns afs - fl.lat.Tr.2fi e 3 t.

10 - banco incl.esp.5 salt.barr,fac.corr.prep,perp»:ijnpuls«qda
2 Ps

st,-el.seg.Cals»2fi t.el.lat.Brs



'... C'

6-B

3*l££âS> -17-

A

1 - Prog.fr.ret.c/pass curtos de saltit

2 - st©-el.Ji, 1 insist.,ext.Prn c/afast»lat.,baix.(4 + 4 t.)

3 - st.Ms Os - 3 circund, ,baix©inf©Brs,Ms Os (5 t.)

5 - Prns afs - gr.fl.Tr.Ms ag.Tornzs»insist.,lev.bat.
Pals cima Cb,

6 - de Js sent.Cals - fl«lat.Tr.ext.Br.m«l. e rot.

( 3 + 3 t.) Cb.m.l.fl. (4 t.)

B

1 - saltit«ap«alt.Calc.pta p» "Czardas"

2 - deitofac.Tr.ext.Brs el.lat.Ms fls - bat.seg.solo..

3 - trave5susp.0bl.fro c/fl.Brs e bat.Ps

4a - "(v); mar.eq«el.fr.afast.lat.Prn.(desc.salt.prof.lat.)

b - st.P.el.fr. ap.M. - fl.Tr.fr. tocpta P.Test.

5 - mar corr.

6 - mar.ap.Cal.pta P.

7 - sent.Js fls. Ms Cb,- ext.sup.Brs

8 - gr«fl«Js Ms ap.solo - ext.sim©assiir.Prns (6 t.)

9 - Prns afs Ms Os - tors.Tr.Br.op.fr© (4 t.)

10 - corda; salt.barr.fac.impuls.qda 1 P."Salto de Tezoura*1

st.-el.lat.sup.alt.Brs,baix. e el.Brs tocptas Des cima Cb.
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A

1 - corr.m,lug. ,el.mais alt.Js 5fi e 6fi. t*

2 - St.Ms Qs - gr.fl.Js c/tors.Cb.(4 t.)

3 - St.Ms Clavs - afast.lat.sim.assim.Brs (6 t.)

5 - de Js sent.Cals Tr.fl.fr .Ms ap.solo Cb,ap«Ms-ext«
Cxs el.lat. obl.sup.Brs

6 - Prns afs - fl.le.t.Tr. Br.op.cima Cb,

B

1 - saltit.st.Brs el,lat*,Prns afs Brs cruzs fr.C.

2 - trave; (.) sent.Js fls Costs ap.Brs el.sup.Ms ap.-
ext.Tr. m.p.i. -ext.Js fl.
Tr.fr, , insist. ,p. i.

3 -

trave^ susp.transv-afast.lat©Prns,salt©prof©c/volt©

4a - Trave (v) 5mar.eq.el.ret.

b - st.l P.fr.Cals els Brs el.lat, —— volta.
2

5 - mar,corr.

6 - (*.) pos fac.Ms das - prog. lat.fr.alt.

7 - (..) pos.fac.Prns afs Tr.incl.fr.Brs ext*sup.Ms
ap«-imsist.m.p.i.-Ms Os

8 - (•) sent.Js fls Ps fixs - incl.Tr©ret«.el.ráp.bat«
Ms solo

9 - sent. Prns ests lig.afs - qda lat.

10 - m.ligao ant.

0.

st.-el.ant«Brs,afast.lat* ,el.sup. ,baix*perto C.
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å

1 - st.Ms Qs - saltit.desloc©alt©Ps fr.(+ tarde com el©

ant.alt.Brs)

2 - st.-cfdo a fr.(4 t.)

3 - st.-csc.ang.Brs (ant.-inf.-lat©-cup.-) bat.Pals cima

Cb, (3 t©)

4 - de Js sent.Calcs - circund.Cb.

5 - sent. J-Pm.cruz.-B.rs el.sup.fl.Tr.fr. ,p.i.

6 - stoPs uns Ms Cb.-fl.lat. ,Tr. ,ext.Tr.ret.(S t.)

B

1 - saltit.Ps uns,3fit©afast©lat.Pms,4fi.e 5fi.t,afast.
a ant.-post.Ps (9 t.)

2 - (..) posodors.de Js sent.Cals - ext.Cxs el.sup.Brs,
ext.Tr»ret.toc.Des,p.i.(3 t.)

3 -

esp; susp«fac.-volt©susp©dors.

H

5
H dors,-el,simult.Ps

4a - banco (v)^ mar.eq,el,fr.seg.bola cina Cb«afast.lat.ant.
Pm.

b - st.l J.el,ap.M.op.,$ors.Tr.afast.Br.m.ĩ.tors,Cb.

5 - mar.corr.

6 - (••) em duas colunas Ms Qs fr.-prog.lat,"galope"

7 - st.Prns afs Ms Os - incl.Tr.fr.3 fi e 4 t.
j.

8 - sent.Js fls Tr.lig.incl.ret*Ms ap.«*Ts-2bat.Ps solo,
ext.Prns afast.lat.obl.inf.
Brs toc.Des solo (3 t.)

9 - sent.Prns cruzs Brs el.sup.Ms das-tors,Tr»l,a,seg,

10 - m.ligao ant.

st.-el.Calcs el,lat»obl.sup«3rs assim c/tors,Cb,
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1 -

st,-prog,lat.2 pass de gavotte,3 saltit.Ps jts

2 - st,- afast©lat,l P,,ap,pta P.transpondo Pê*so do G.»

P.i« (3 t.)
*

3 - de Js sent.Cals Brs el.lat.Ms fls - 4 lig.circund.
baix.inf.Brs bat.Cxs,p.i.(6 t.)

4 - st.Msfixs atrás Costs - tors. Cb.l.a l.,3fi t.3 lig,fl.

5 - sent.Prns ests - tors.Tr.fl»J.m©l©ap.K©op^,afast,lat.Br.
1 insis>©(6 t.)

6 - sent. Js fls - fls - fl.Tr©fr©est.Brs ret.,ext.Tr©
Ms Os

B

1 - saltit.Ps Jts Ms Os,Brs el.sup.,Ms Os,st.;afast.lat,
Pms el.lat.

sup.Brs bat.Pals cima Cb.(4f4 t.)

2 - sent.Pm. | cruz.-fl.Tr.fr.,ext.Tr,ret,
2 esp; st.ang.-ext.Tr.Brs el sup©

3 -

travelj^ susp.obl©fr.-tors.Tr©afast.lat,alt.Brs (4 e 2 t.)

4a - banco (v) 5 (©.) mar.eq.el.fr.Ms ap.-afdo fr©

b - st©Cals els - baix.seg.,5*.t. fica p.i.

5 -

mar.corr©

6 -

prog© fr« troc.pas. ,3fi© t©ext.Prn»ret©
_*

7 - de Js Ms ap solo -

ext.diag.Prn.Br.

8 - (.) qda fac.Ps ap.el. - mar.Ms

9 -

banco5pos.lat.l P,ap.-fl.lat.Tr©Br.op©el,sup.M,dad.
10 -

banco^ (..) sent.transv,-salt.entre Ms,co*r.prep.
iiapuls.qda 2 Ps

£

st.-l P.fr.Ms IT.est.Tr.ret.lent/*
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A

1 - Prns afs Ms Qs - sent»ráp.Prns cruzs c/volt,

2 - st.-el.alt.Js bat.alt.Ms baixo Cxs,atrás Costs (4 t.)

3 - st.Brs el.l3t.-fl.alt.Ms tors.Cb.,el.sup.Brs,fl.simult.
Ms,p.i.(9 t.)

5 -

esp^ pos«dors.-fl«Tr.ag.âegrau alt.Cxs,end«lent.

progressão: ag. o mais em baixo possível.

6 - Prns afs - osc.Brs fr.C.,tors. Tr.afast,lat,obl.sup.Brs
(4 t.)

B

1-4 colunas; Ms ap©Os-saltit,osc.lat.Pms

2 - (••) deit.dors.Js fls Brs el»sup«Ms das-el«alt«Costs
solo

3 - trave; (.) susp.fac,-osc.lat.Tr.el,alt,Ms,prog,lat,

4a - trave (v) 5 (..) 1 pas.fr.U.ap.Brs el.lat.obl,sup,
Ms ap.Ai st,l P.fr.seg.Ms G.

b - st.Cals els Brs el.sup.Ms das circ.-tors,Cb, (fl,ant,-
post«) baix.Cals Brs lat.

inf.,p,i,(6 t,)

5 - mar.corr.

6 - Passo de Polka HPolka das RaparigasH

7 - banco^ deit.fac.Tr.ext»ret.Brs.Brs el.sup»Ms ap.-el.alt.Brs

H.H H H H H H NHH HH H MsOS

8 - deit,dors,Prns lig.els - lig»el.Costs solo HbaloigoH

9 -

esp^ pos.lat.gr.fi.Js Ms ap©ext.lat.Pras,p.i.(4,3 e 2 t.)

10 - trave-sela^salt.entre Ms,corr.prep.,inipuls.,qda Ps

Q.

st,- 1 Polado 1 Broel.ant.-obl.-sup. (4 t.)



VT-B 8fiLicâo

Li^âo musicada

A

1-2 saltit.Ps juts
2 saltit.Ps jts el.lat.obl.sup.Brs. 8 t,

2 saltit.Prns afs

2 - st.-gr fl.Js

3 - st.Brs el.lat.fl.alt.Ks tors.Cb. , el.sup.Brs.fi. simult,

Ms.p.i,(9 t)

4 - sent.Prns cruzs - tors.Cb, ,fl.fr.ret. ( 4+4 t.)

5 - Pms afs-fl.tors,Tr,fr,.insist,end.el.lat.sup.Brs bat.
Pals cima Cb. ( 3 + 3 t.)

6 - Pms afs - fl.Tr.l.a.l, 1 4 t,)

B

1 - saltit,Ps uns Ms Os,Brs el,sup,,Ms Os.baix.Brs^Pms
afs el.lat. sup.Brs toc Des ( 4 +4 t.J

2 - de Js sent.Cals - ext.Cxs e sup,Brs,incl,Tr.fr. ,p,i.
Hsaudagão oriental".

4ft
- banco ( v )^ mar.eq.el.fr.el.alt.Js

4b- st.Cals els Br,el*lat,tors,Cb.m«l. - 2 pass lat«,4fi.
t.mud.pos. a

5 - mar. corr.

6-3 colunas Brs el.lat.Ms ap.
- 6 pass prog.fr,,6fi,t,

pausa Cals els tors.Cb.alt. esq.dir.*
7 - Pms afs Tr. incl.fr .Ms ap.Js - el.sim.assim.Brs

(ê t.)

8 - sent.Js fls - 2 bat.Ps solo,ext.Prns el.lat.obl.inf.
Brs (3 t)

9 - Pms afs - osc.Brs fr.C,,tors.Tr.afast,ĩat.obl.sup,
Brs (4 t,)

10 - Salto a corda,

C

st.- el.ant.Pm.Br.cont.>afast.lat.,st. ( 3 + 3 t,)
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VI-B

Ifeia ligfo Q9 gWp

Local - Cascais - Quinta da Marinha

Horas -

Bm Lisboa (Cais do Sodré*)
Partida 8,43

Em Cascais

Chegada 9,37

Ein Cascais

Partida 18,26

Bie Lisboa

Chegada 19,26

0 aue as alunas devem levar;

Saco com:

1 posta de bacalhau

5 batatas

feiJSo verde (porgão suficiente para cada uma)

2 laranjas (ou mais fruta as que preferirem)

2 ovos

agúcar

pâo com queijo ou marmelada

sal

fésforos

A partida da estagâo de Cascais será ás 9,37 e calculo a che-

gada a Quinta da Marinha as 10,15,seguida de tyi de hora de

descango.
-■

10,30
- Ligão de Ginastica e Jogos

11,30
- Ligão sôbre a maneira de cosinhar no campo com

construgåo de fogÔes no solo.

12,15
- ISn grupo p5e o almôgo ao lume, o qual constará

de bacalhau cosido com batatas e feijão verde.

Ouro grupo dispÔe as coisas para o almãgo e p8e
ordem em tudo,verificando que tudo se mantenha como

quando chegaram.



Almogo

Descango

Ligåo de lfi socorros para acidentes que poss
surgir em exeursBes semelhantes. Jogos.

Merenda.

Partida para a estagao.

Responsabilizo-me pelas alunas desde a hora da
partida no Cais do Sodrl até* a hora da chegada.

a) M.Dolores Gourinho

13 -

14 -

15 -

17 -

17,30 -

Estoril.22 de líaio 1944.
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Na elaboragâo das ligBes procurámos seguir uma

certa progress&o, e contribuir dêste modo, para o desen-

volvimento harmônico e completo das alunas, aumentando-

lhes a resistência orgânica e aos esforgos necessários na

sua vida de todos os dias.

Orientando as ligSes na ordem com que transcre-

vemos os exercicios procuramos melhorar a aptidão funcio-

nal dos orgãos internos, facilitar os movimentos da vida

de relagão e obter uma boa atitude corporal. E assim, fi-
zlmos executar ás alunas exercicios destinados a solicitar-

lhes uma maior flexibilidade articular, a regularizar-lhes
o funcionamento cardio-pulmonar, como os de saltitar por
ex. Para correcgão da coluna dorsal quando exagerada empre-

gamos os exercicios de extensao dorsal. Com os exercicios

de equilibrio elevâdo e no solo procurámos, respectivamen-
te, educar-lhes a coordenagão neuro-muscular e, bem assim,
a respiragfio na grande actividade de atengao voluntária
simultanenmente com o exercitamento do sentido muscular.

Com a marcha e a corrida pretendemos obter fortes
efeitos funcionais e com os fundamentalmente dorsais e

abdominais aumentar o desenvolvimento muscular referente a

estas regiSes.
Com os saltos solicitámos as capacidades fisiolo-

gicas e psicolo'gicas que, juntas. caracterizam a prática
dêstes exercicios; por último, demos sempre um exercicio

segmentar simples e lento com a intensão de provocar uma

fácil recuperagão orgânica, por uma normalizagao progressi-
va da actividade cardio-pulmonar. Procurámos evitar, assim,
uma transigão brusca entre a super-actividade cardio-pulmo-
nar, provocada pelo forte trabalho muscular e o que se lhe

seguia na continuagão das outras aulas.

Nalgumas ligSes nao incluimos exercicios de cabe-

ga por existirem, nas mesmas, movimentos coordenados de

cabega e outros. Na transmissão do conhecimento que condi-

ciona a execugão correcta do exercicio demonstrá-mo-lo sempre

esclarecendo simultaneamente, com explicagôes tanto quanto

possivel claras e precisas e atendendo á mentalidade e esta-

do de adiantamento das alunas.

A indicagão do exercicio foi feita estando sempre

as alunas a vontade ou, quando o exercicio anterior tinha

sido mais intenso, na posigão sentada de pernas cruzadas.

0 ensino dos exercicios foi feito sempre em tempos.

isto I, explicando e indicando separadamentej por tempoaf

apenas com a indicagão dos numeros correspondentes aos mo-

vimentos; seguido. já sem contagem dos tempos, logo á voz

de execugão.
Quando os exercicios eram mais dif icéés decompunha-

mo-los, ensinando primeiro uma parte, depois outra e, por

fim, o exercicio no seu todo. Neste caso peimitia-nos ainda

que as alunas procurassem vencer a dificuldade executando-os



por si sê e á vontade. Também, nêstes casos suspendemos por
um tempo a sua execugao, notando que depois de uma pausa,
havia menos dificuldade e mais perfeigão na realizagão e

coordenagão dos movimentos.

Procurlmos determinar bem a traâectcria que pretendiamos
não al£erando assim os efeitos do exercicio, digo os fins

do exercicio, e não esquecemos também de verificar sempré
com cuidado a posigâo inicial, cuja incorrecgåo pudésse
prejudicar a boa execugão do exercicio.

Nas correcgSes que fizémos procurámos que fossem as alu-

nas a verificarem os seus proprios êrros e a corrigi-los
mostrando-lhes a diferenga entre o que pretendiamos e o que,

por vezes, faziam. Noutros casos, em que se impunha4 ama

intervengao mais directa na sua correcgão, partiamos sempre

das partes do corpo mais fixadas, da base para cima e de

dentro para fora como nos foi transmitido.

Tomámos sempre precaucSes no sentido de evitar acidentes

durante a aula de educagao física, o que gragas a Deus nun-

ca tivémos.
Tivémos alunas menos fortes do que outras e, portanto,

menos resistentes á fadiga. A essas não deixåvamos eãecutar

os exercicios mais violentos da ligão para evitar que pedis-
sem dispensa total. Houve uma aluna que apresentou dispensa
mé'dica recomendando que fizlsse s6* gihástica respiratoria.
Como nao recebemos instrucgSes ntsse sentido achámos conve-

niente deixar-lhe fazer movimentos de bragos e de extensão

dorsal. Esta aluna tinha uma nefrite. Algumas vezes davamos

os preparat^rios da lĩ§So e o tempo restante ensinavamos jo-

gos ou dangas regionais o que muito agradava ás alunas,
alem das vantagens que representavam para o desenvolvimento

do espirito de colaboragåo e camaradagem entre todas.

Ao primeiro ano démos jogos mais simples, sSbretudo esta-

fetas, não sô* por serem de mais fácil compreensåo mas tam-

bém por serem um ^timo meio de as disciplinar habituando-as

a conservar o seu lugar certo nas colunas.

Ao terceiro ano demos jogos mxxx siraples sôbretudo estafe-

tas.com o fim que descrevemos para o primeiro ano e para o

que muito contribuiu por vezes a excessiva vivacidade das

alunas.

No princípio do ano intercalavamos as estafetas com ou-

tros jogos maiores, e, por fim. davamos quási unicamente ês-

tes últimos. Demos os preparatorios do Baskett e o Volley.

Ao 6fi.ano demos também os preparatô*rios do Baskett e

iniciámos mesmo êste jôgo, colocando um grupo a fazer Sste

JÔgo, outro a faaer langamentos e alternando.

Por vezes, e, sôbretudo quando o tempo o permitia demos as

aulas ao ar livre o que agradava imenso as alunas. Nessa al-

tura procurámos colocá-las de côstas para o sol e evitar-lhes

sítios ventosos, cujas correntes as pudessem prejudicar.



Exigíamos sempre que as alunas se apresentassem devida-

mente fardadas e calgadas, mas, algumas vezes, por esqueci-
mento, as alunas não trouxeram os sapatos de ginástica.
Fizemos ver êsse inconveniente e não obrigámos mas lembramos

que seria bonu quando isso acontecesse, fazerem ginástica
em meias. E d*ai por diante quando tal acontecia notávamos

que eram as préprias alunas as primeiras a remediar a falta

aparecendo descalgas. Por êste motivo comparecemos na Rei-

toria? onde fomos chamadosj e onde nos foi pedido que tal

nao fizássemos. Justificámo-nos em boa verdade mas nâo

proibimos esta atitude nas alunas que o resolviam por si.

Alé'm disso, passado tempo, obtivemos consentimento para

0 exigirmos.
Também nos foi observado o facto de mandarmos estar as

alunas na posigâo deitacla dorsal no solo. Também nos Justi-
ficámos com a razão de que o châo era de madeira e o ginásio
nâo era frio, estando voltado ao sul. Dissemos ainda que as

alunas se conservavam somente nesta posigão durante o exer-

cício, isto é, em movimento. Quando mandávamos descangar,
mandávamos muoar para a posigao sentado de pernas cruzadas,
sentar %. sua vontade, ou, ainda para «a posigao de pé» Logo,
as alunas não tinham aportunidade de apanhar um resfriamen-

to nessa posigâo como tão simplesmente foi suposto.
Dado o espírito verdadeiramente infantil do lfi.ano,

demos um dia uma ligão conto que lemos no livro da^Dr.Deo-

linda Martins.

Para valorizarmos o interêsse destas ligBes conto,
fizemos uma pequena prática åcêrca da expressão do movimen-

to»

Também como ligåo final do 2fi.per£odo, simulámos um

naufrágio em que os aparelhos do ginásio foram aproveitadds
como meios de salvagão, segundo a imaginagao das alunas e

em que lhes era assim permitido o seu uso como tanto ambi-

cionavam. Ao primeiro ano foi tirado o ginlsio por ser ne-

cessário para as aulas do curso de instrutoras da M.P.F,

Por §sse motivo tivemos de retirar das nossas ligSes a

ginástica em aparelhos e fizemos, um dia em que nos foi

emprestado o ginásio, o seu uso, o que trouxe as alunas

grande contentamento. Como ligão final ao lfi.ano organizá-
mos uma Ginkana num dos pátios do Liceu, segundo o plano

junto.
As alunas do 6fi.-B demos um dia uma ligaosinha de

ginástica musicada?*não &6 com a intengão de variar um pou-

co as ligSes mas aínda, dada a sua mentalidade e desenvol-

vimento. contribuir para o conhecimento de um outro aspec-

to da gmástica feminina.
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Conseguimos também da Senhora Reitora autorisagao
pa levarmos as alunas do VI - B para o campo onde f izemos

uma ligSo adequada.
Apresentámos o plano de ligSo tal como o tínhamos

edificado e aparéce no nosso relatorio, o qual foi lido,
discutido e aprovado em conselho.

E assim nos dirigimos a Quinta da Marinha onde puzl-
mos em prática as nossas pretensBes.

0 programa da manhã foi alterado por muitas das ra-

parigas nâo terem possibilidade de ouvir missa antes da

hora do comboio. Resolvemos então que tådas n<5s a ouvís-
semos em Cascais ficando assegurado o cumprimento deste

dever dominical. No entanto, o atrazo do comboio fez-nos

esperar pela missa das 10,30 o que nos obrigou a alterar

o programa da mahha. De resto tudo se passou como estava

previsto*
Encontrámos em todos boa-vontade e contribuigSo

para a nossa excursao.

A senhora Delegada Provincial da M.P.F. na Ex-

tremadura,. quiz que requisitássemos ao Comissariado os

sacos ali existentes destinados a excurs5es semelhantes^
por sinal bastante c6*modos por conterem o talher necessa-

rio.

Quiz também a Senhora Delegada que uma das alunas

fizesse um relatôrio da ligSo no campo e que êsse relatô*-

rio viesse completar o nosso, destinando-o, depois de

apresentado por nôs, a Revista da M.P.F. Juntamente incluo

algumas fétôgrafias tiradas nêsse dia.

Démos ås alunas, além-das nogSes de lfisocorros a

que aludimos, conhecimentos s$bre o manejamento duma b\îs-

sola e sua aplicagao e ainda as iniciámos na transmissSo

do alfabeto homográfico que as interessou muitíssimo e

que nls, a peéido delas, acabámos de indicar na lig&o se-

guinte.
Do nosso estagio so nos ficou uma pena. que ele

não tivesse sido con^letado pela nossa assistencia nas

reuniSes, assistência necessaria para nos iniciar no seu

ambiente e necessária ainda pelo conhecimento das alunas

nas outras disciplinas. Assim, quando formos colocadas,
teremos ainda um ponto a-esclarecer, para realizarmos o

que nos f$r indicado.

Para terminar, faremos uma pequena referencia as

faltas que tivlmos e que justificámos.
Em Novembro de 43 uma falta por desconhecer a tro-

ca dos trabalhos da M.P.F. com os dias santos; oito dias

justificados no I.N.E.F., nêste mesmo mts,por motivo de

viagem.
Em Janeiro três faltas; em Fevereiro, uma e em

Margo 12 todas elas jutificadas na Reitoria do Liceu com

os respectivos atestados mldicos.



Domingo, 4 de Junho de 1944

EXCURSAO A QUINTA DA MARINHA - CASCAIS

_• pena que passeios assim se nSo possam realizar

com freqttência. Eramos onze, nove alunas e duas Professo-

ras. Partimos do Cais do Sodrl no comboio das 8.43. Embora

êle fôsse um tanto (po»quito) cheio, a viagem foi agrada-
vel e-animada. A-pesar-da hora matutina,viámos as praias
ao longo da linha já com muita gente. 0 combáio cjjegou a

Cascais um pouco atrazado, e n<5s, que planeáramos ir a mis-

sa das 9,30 na Igreja da Freguesia, tivemos que esperar

pela das 10,30. As 11 horas puzemo-nos a caminho, rumo ao

objectivo -a Ouinta da Marinha - a 4 km. aproximadamente
da vila. Chegamos tfes quartos de hora depois, isto I,
11,45 e comegámos logo a trabalhar sob a inteligente e sua-

ve direcgSo da Senhora Dona Dolores? construindo dois fo-

gôes, um escavado, outro a. superfície. Principiámos a ar-

ranjar o bacalhau, as batatas. e o feijSo - o almôgo -

que

puzemos a cozer, enquanto quatro de n<5s se encarregavam dos

fogSes e tres da mesa.

Foi uma alegria quando vimos o almSgo pronto, pois a cami-

nhada e o adiantado da hora tinham-nos estimulado o apetite.
Findo o alrnôgo, levantámos a mesa, lavamos a louga, lio^>lmos
o local de forma a nSo haver indícios de vida, langando
areia nos fogSes, ainda com cinza quente, e tapando o caixo-

te do lixo que prlviamente havíambs feito. Depois de uns mo-

mentos de repouso, foi-nos dada uma ligSo de primeiros socor-

ros (modo de ligar um brago, uma perna ou um pl contundidos,
por talas num brago fracturado, fazer uma maca, transportar
feridos) , foram-nos ensinadas algumas letras do alfabeto ho-

mográfico e o modo de formar palavras; aprendemos tamblm a

manejar a bilssola, conhecimento que exemplificámos com um

curioso j5go.
Fizemos tambem outro jogo, igualmente interessante,

que requeria rapidez, atengSo, ^imaginagâo e habilidade.

Eram cinco horas quando merendamos e cinco e meia quando,
com muita pena, deixlmos o nosso agradavei reino e partimos

para Cascais. Aí chegadas, tomamos o comboio das 6.26 que

nos trouxe um pouco cansadas das emo^Ses do dia, mas muito

satisfeitas. Na viagem, viámos das janelas da carruagem,

primeiro o Atlântico, depois o nosso Tejo, muito azuis,
profundos, fascinantes, que nos atraíam irresistívelmente.



(Juanto nSo teríamos dado por mergulhar, livres e felizes,
nas aguas que se abrem entre os dedos como jĩias liquefeitas
de espuma... Mas a hora nSo era propícia e para passeio já
bastava.

Foi bom. Foi mesmo muito bom.
A Senhora Reitora, que nos autorizou a excursSo, e ås

Senhoras Professoras que nos guiaram e ajudaram, agradecemos
sinceramente.

a) Maria Henriqueta Bexiga
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INTRODUCCÃO

Ao abordar o assunto do nosso trabalho queremos

dizer sôbre êste algumas palavras de ordem geral destina

das a elucidar os leitores da sua finalidade.

Nada vamos dizer que nSo esteja já escrito e tor

nado a escrevêr e, ainda, muitos dos pontos por n<5s foca

dos, terSo de sê-lo sem ficar esclarecidos. 0 nosso mais

do que modesto trabalho é pura e simplesmente um traba-

lho de compilagSo, um trabalho de síntese - e mesmo as-

sim longe de ser completo.

0 assunto agradou-nos porque nêle encontrámos

complexidade.

Nao queremos nem podemos, nem de longe, apresen-

tar quaisquer críticas - isso seria ridículo - ao traba-

lho de uma pleiade de sábios que apô*s esforgos de inteli

gência e de vontade construiram êsse esquema magnífico

que I a glicolise muscular.

Para o que sabíamos isto é enorme, para o que sa

bemos, ê realmente pouco, e I pouco porque restam pontos

na fisiologia muscular ainda inteiramente envoltos em

bruma.

As teorias que sôbre êTes se forjaram são teorias

velhas - visto que na nossa Ipoca ê velho tudo o que ti-

ver mais de meia duzia de anos - e que por serem várias

não veem, como sempre, langar luz total sôbre os assun-

tos - focamos aqui principalmente o da contracgSo muscu-

lar.



t

Ainda fô"ra dêstes pontos restam outros já conhe-

cidos mas aos quais faltam certamente factores desconhe-

cidos capazes de nos dar conta dos inumeráveis fendmenos

passados no organismo.

Sem dúvida que a parte menos extensa da nossa te

se ê a que está ligada ao exercício e ás suas repercus-

sô*es íntimas sôbre o músculo. A falta de um desenvolvi-

mento grande sôbre êste assunto, por parte dos autores,

impediu-nos de o fazermos como desejávamos. Esperemos,

no entanto, que mais cêdo ou mais tarde aparegam obras

mais elucidativas .
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I - HISTOLOGIA

Ha no organismo dois tipos diferenciados de mus-

culos: os de fibras lisas e os de fibras estriadas. Os

primeiros são músculos que não obedecem _ vontade, de

eontracgão lenta; os segundos, são nnísculos de contrac-

gão rápida e voluntária.

Os primeiros fazem parte dos orgãos internos e

pertencem-lhes fungÔ*es importantes; os segundos, que tam

blm se encontram nos orgâos internos, sSo os que formam

a parte do corpo destinada ás fungô*es de movimento, fun

gtfes de relagSo.

Um tipo especial de fibra ê a do miocárdio mas

nem desta nem da fibra lisa trataremos, pois para êste

trabalho s6* nos interessa a estriada, visto ser ela a

única funcionante dentro do aspecto locomotor.

Os másculos estriados sSo formados por um envl-

lucro conjuntivo que langa septos para o seu interior di

vidindo as porgftes que o constituem em grupos de fibras,

as quais, por sua vez, apresentam o mesmo aspecto destas

maiores porgSes, atl que se chega a unidade mais pequena

- a fibrila.

Cada fibra que I considerada um sincicio é então

constituida por uma membrana conjuntiva envolvente, o

sarcolema e por um conjunto de fibrilas dispostas parale

lamente, longas e rodeadas por uma substância homoglnea

- o sarcoplasma, no seio da qual e periflricamente se en

contram os nucleos.



Cada fibrila apresenta, uma vez fixada pelo álco

ol, uma slrie de discos, altemadamente claros e escuros

como representa a figura junta.

1 -

segmento muscular

2 - substância isotropa (monorefringente)

3 - substância anisotropa (birefringente)

4 - estrias de Hensen

5 - disco espêsso

6 - linha de Kause (disco fino) ou telofragma

A substância escura I birefringente, ao contrá-

rio da clara que I monorefringente e por isso chamada

substância isotropa, quere dizer, pode ser observada em

qualquer direcgão que se apresenta sempre da mesma manei

ra homoglnea.

A luz polarizada, a cOr destas duas substâncias

inverte-se e no momento de uma contracgâo, observa-se

que elas como que se fundem e que a substância clara au-

menta de volume.

A quantidade de sarcoplasma que contlm cada raus-

culo, determina-lhe a coloragSo. Assim, aquêles que o

contêm em abundância são musculos vermelhos, aquêles nos

quais êle existe em pequena quantidade são músculos bran

cos ou pálidos.

Muitas mais conjecturas teríamos a fazer sObre



êstes tipos de músculos e sObre a estrutura íntima do mus

culo. 0 seu conhecimento pormenorizado e completo será

certamente um dia o que nos dará a possibilidade de pene

trar mais profundamente no estudo da contracgão muscular

do que atl hoje. Como vamos vêr muitas são as teorias for

jadas para explicar o mecanismo íntimo da contracgSo mus

cular, sem que atl hoje tenha havido uma capaz de o pOr

intimamente a claro. Para uns, seriam as variagÔ*es de en

curtamento e elasticidade resultantes de deslocamentos

ilnicos que modificariam a tensSo superficial. Para ou-

tros, seriam alteragô*es da imbibigSo das proteínas, filia

das em mudangas da sua carga electrica, ou melhor, da sua

acidez ou alcalinidade, mudangas estas que alterariam a

capacidade de hidratagSo proteica.

Para outros ainda, haveria modificago*es na int1m1_

dade da mollcula proteica com transformagSo desta de rec

ta em espiral.

SSo tudo teorias sem base suficiente para serem

tornadas clássicas.

Cada mdsculo tem uma inervagSo prlpria que lhe I

dispensada pelo S.N.C. e pelo S.N. vegetativo.

As fibras que os ligam ao S.N.C. sSo umas sensi-

tivas, dando conta dos fenô'menos que nêle se passam, in-

clusivamente do seu grau de tensSo, e outras motoras. A

ligagSo neuro-muscular faz-se por formagSes especiais u-

mas vezes, outras por fibras nervosas terminais, livres

ou fibras de Kuhne. Este último tipo representa mais o

tipo de ligagSo com a fibra nervosa sensitiva porquanto

a motora se faz sob a forma de placa.

Está averiguado que junto a estas fibras motoras
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caminham outras, vegetativas, que se distribuem ao sarco

plasma.

Estas fibras seriam parasimpáticas e libertariam

uma substância que seria intermediária do estíraulo - a

acetilcolina, a qual seria rápidamente destruida por um

fermento existente no músculo - a colinesterase.

É claro que, como para a inervagSo vegetativa pa

rasimpática, se considera haver no musculo acetilcolina

unida a compostos proteicos eomplexos e que seria liber-

tada dêles pelo potássio, pôsto em liberdade pela despo-

larizagSo ellctrica do neuronio; a acetilcolina liberta-

da seria o mediador neuromuscular que, uma vez produzido

o seu efeito se destruiria pela colinesterase.

Pensa-se pois que o mecanismo de transmissSo da

placa motora ao músculo seja o mesmo que das fibras para

simpáticas •

NSo tem interêsse para êste trabalho pormenori-

zarmos a composigSo química do músculo pelo que s<5 nos

limitaremos a falar nos compostos mais importantes que o

integram.

A água forma 3/4 partes dêle.

As proteínas que se encontram sSo : a miosina, o

mioglneo, a primeira das fibrilas, as segundas do sarco-

plasma e o miocromo que dá a côr vermelha ao músculo es-

triado .

Fermentos respiratlrios e citocromo.

Os glúcidos formam parte importante do músculo

destacando-se dêles pela abundância, o glicoglneo e os

compostos fosforados ( esteres de Cori, Embden e Robison)

e o ácido láctico.



Outros compostos fosforados interessantes do mús

culo sSo :

a fosfocreatina

,
ác. pirofosflrico

o acido adenosinotrifosflrico<^ ^
ác. miô*sico

^ ác . adenílico
\̂ amoníaco

( 0 amoníaco encontra-se no músculo post mortem )



II - PROPRIEDADES DO MUSCULO

Miograma - A contraccSo

Ao estirar um musculo em repouso e isolado, por

meio de pêsos, verifica-se que êle se alonga e que quan-

do a fôrga que sôbre êle actua cessa, torna ás suas dimen

so*es iniciais, embora fique um certo aumento destas dimen

sftes que, por fim, chega a desaparecer. Este fenlmeno mos_

tra-nos que o músculo I elástico .

Esta elasticidade muscular ocasiona no musculo -

quando sôbre êle se exerce uma tracgSo -

alteragSes das

miofibrilas as quais, alteragSes, nSo s6 sSo devidas ao

atrito entre estas miofibrilas como tamblm devido certa-

mente a processos químicos nela efectuados, produzem ca-

lor.

Verifica-se, na verdade, que se produz trabalho

durante a tracgSo e durante a reconstituigSo, mas que ês

te trabalho, que I recuperado, I menor do que o gasto pri

meiramente; o deficit de trabalho transforma-se em calor

como se demonstra por mltodos termoellctricos. Allm dis-

to, observa-se que a elasticidade muscular I tanto menor

quanto maiores vSo sendo as fôrgas tractoras, existindo

mesmo um limite de elasticidade, quere dizer, para pêsos

superiores, a restituigSo nSo I completa. Normalmente, no

organismo, os músculos em estado de repouso encontram-se

todavia ainda em certo grau de contracgSo -

grau êste man

tido pelo sistema nervoso a tal ponto que uma vez corta-

das as ligagSes neuro-musculares desaparece esta semi-con



tracgSo •

Ora a esta semi-contracgSo que tem o nome de to-

nus ou tonicidade muscular, faz com que a elasticidade

do músculo no organismo nunca esteja satisfeita, visto

uma vez cortada uma das suas insergÔ*es (se sSo duas s6),

o músculo tende a encurtar-se.

Este tonus que I susceptível de aumento ou dimi-

nuigSo em certas condigo*es parece ser atributo, direi an

tes, estar na dependência do sarcoplasma.

Portanto, os músculos em que a riqueza sarcoplás

mica fOr maior, obedecem ao tipo da contracgSo tonica;

esta I uma contracgSo lenta, podendo ficar o músculo con

traído bastante tempo sem grande fadiga, sem grande des-

pesa de energia e sem grande produgSo de calor.

Há, pois, másculos em que impera a contracgSo tå

nica, outros a cllnica, mas em todos êles existindo am-

bos os tipos de substfincia, a contracgSo I sempre um mix

to de ambos êstes tipos.

Outra propriedade do músculo I a contratilidade .

Se isolarmos o gastrocnlmio da rS, fixarmos um

dos tôpos e prendermos ao outro um pequeno pêso e em se-

guida excitarmos o músculo por meio duma variagSo de in-

tensidade duma corrente ellctrica eficaz, verificamos

que se produz um encurtamento muscular que pode chegar a

levantar o pêso - êste I o tipo da contracgSo isotlnica;

mas, se fixados ambos os tôpos, nSo se puder encurtar o

músculo, êle aumentará a sua tensSo realizando outro ti-

po de contracgSo - a isomltrica.

Ambos êstes tipos se podem registar num aparelho

especial
- o milgrafo -

que nos revela melhor êstes dois

tipos de contracgSo.
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No primeiro mantendo-se a_ mesma a tensSo muscu-

lar, no segundo em que varia esta tensSo.

Analisemos a curva de contracgSo dum músculo es-

triado, no milgrafo.

Se excitarmos

um músculo durante um

mínimo tempo produz-

-se um abalo simples

com esta configuragSo .

Nesta curva há a considerar:

1- - a que representa o tempo perdido, entre o

inicio da excitagSo e o inicio da contracgSo e que pare-

ce ser devido ao tempo que levam as fibrilas a pôr-se em

certo estado de tensSo.

2- - b que corresponde ao encurtamento muscu-

lar.

3- - £ que corresponde ao relaxamento que como

vemos ocupa um tempo muito maior.

0 músculo responde h excitagSo por contracg&es

mais ou menos fortes; simplesmente a maior ou menor in-

tensidade destas contracgo*es está na dependencia do nume

ro de fibrilas excitadas e nSo da intensidade de contrac

gSo de cada uma, visto que está demonstrado que uma fi-

brila isolada responde sempre a uma excitagSo pela lei

do tudo ou nada, quere dizer, contraindo-se ao maximo,

qualquer que seja o grau dessa excitagSo.

A contracgSo muscular I o resultado do encurta-

mento do músculo; no organismo pela excitagSo dum nervo

produz-se uma contracgSo muscular que I o resultado de



inúmeros abalos simples de cada musculo, abalos tSo per-

to uns dos outros que nos dSo a impressSo de ser uma uni

ca contracgSo - isto que acabamos de dizer pode registar

-se no milgrafo, se imprimirmos ao musculo excitago*es su

cessivas, feitas por corrente alterna, de modo que cada

uma caia imediatamente apls o período refractário ( que

I durante a contragSo). Obtemos, entSo, uma curva em pla

nalto e um fenlmeno chamado tltano que pode ser mais ou

menos perfeito, quanto mais no inicio do período de des-

contracgSo cair a excitagSo.

Veremos mais tarde a impossibilidade de obtengSo

de um tltano perfeito.

Há ainda outro aspecto que I necessário focar:

na contracgSo mais activa, as miofibrilas nSo entram em

contracgSo ao mesmo tempo em toda a sua extensSo, mas o

processo avanga a maneira de onda ao longo delas. Isto

demonstra-se bem pelos mltodos <5pticos, verificando-se

que as alteragfles produzidas afectam sucessivamente de

maneira idêntica dois pontos separados da fibrila.

A duragSo do encurtamento fibrilar depende pois

da velocidade da onda que a percorre e o estado de encur

tamento e mantido, na verdade, por ondas sucessivas.
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III - FENOMENOS ĨERMICOS DO MUSCULO

Todo o musculo que se contrai dispende calor. Is

to I um facto conhecido de todos nô*s e bem expresso pelo

suor e outros mecanismos da termoregulagSo que em no*s a-

parecem apls um trabalho muscular. Esta produgSo de ca-

lor, ligada a, energia dispendida pelo másculo sô" poude

ser avaliada apô*s a descoberta de mltodos termoellctri-

cos capazes de registarem numa curva pequeníssima varia-

gÔ*es da temperatura e, assim, verificou-se que entre os

fenô"menos químicos do musculo e os fenô*menos tlrmicos ha

via certa relagSo, relagSo esta que destruiu o conceito

que antigamente havia de que nunca apô*s a contracgSo era

produzido calor.

De duas fases I composta a produgSo de calor:

A primeira fase corresponde ao encurtamento mus-

cular e ao relaxamento - calor inicial ou de contracgSo.

A segunda fase sô* se inicia apô*s estar o musculo

completamente descontraído - calor de recuperagSo.

A relagSo entre estas duas quantidades de calor

I 1.

calor de contracgSo

-^"n. calor de relaxamento

Fase anaerobia = calor inicial
Calor de

recuperagSo

Toda esta produgSo de calor está, sem duvida, na

dependência de fenô*menos químicos do másculo.



Verifica-se que o calor inicial corresponde aos

processos nSo oxidativos e o calor de recuperagSo aos o-

xidativos, visto êste se produzir numa atmosfera sem oxi

glnio, 36 em pequeníssima quantidade.

A segunda fase, embora a contracgSo seja dum pou

quissimo tempo leva sempre muito tempo
- mesmo minutos -

como adiante se fará referência ao estudar a fadiga.

Se no musculo, em vez de se produzir encurtamen-

to, se produz s<5 aumento de tensSo (curva de tipo isoml-

trico) a quantidade de calor correspondente será maior

do que no primeiro caso, quere dizer, 0 músculo funciona

como um gerador de calor. Por exemplo: sabe-se bem que

os desportistas em que predomina 0 desenvolvimento da

fôrga produzem mais calor do que aquêles em que predomi-

na o movimento.

Isto compreende-se bem sabendo que toda a ener-

gia produzida pelo musculo - energia total - se desdobra

em duas partes: a parte tlrmica e 0 efeito útil (traba-

lho exterior); ora, nSo podendo, para 0 nosso caso de

contracgSo isomltrica, 0 musculo ter realizado trabalho

exterior, a energia total será práticamente igual a ener

gia tlrmica dispendida.

Verifica-se ainda que 0 calor inicial se pode

sub-dividir em duas fases: a do calor de contracgSo e a

do calor de relaxamento. Ha ainda autores que consideram

uma terceira, durante a contracgSo.

Admite-se que o calor de contracgSo está ligado

com a hidrllise do fosfoglneo e ácido adenosinotrifosfô*-

rico que sSo reacgo*es exotlrmicas.

0 calor de relaxamento nSo I senSo 0 produto da

transformagSo em calor da energia potencial da tensSo
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ellctrica.

0 calor de recuperagSo ou aerobiose corresponde

todo êle a uma parte do calor produzido pela combustSo do

ácido láctico.

( A outra parte do calor produzido nesta combus-

tSo I empregada na resíntese do fosfoglneo, glicoglneo,

etc. ).

ĩrabalho muscular

0 musculo trabalha como, ou ainda melhor, as me-

lhores máquinas atl agora fabricadas. Da energia total

que êle produz parte I transformada em calor, parte em

efeito útil (trabalho mecânico); êste efeito util oscila

nas melhores condigo*es entre 25 a 35 $>• Como os fenlme-

nos tlrmicos nSo têm relagSo com êste trabalho, depreen-

de-se que êle se produz s<5 a, custa dos fenlmenos quími-

cos, quere dizer, a energia química latente transforma-

-se directamente em trabalho.

Se a contracgSo do musculo fôr isometrica, toda-

via, vimos que a energia se transforma nêste caso em ca-

lor.

Todavia, no organismo, $le trabalha muitas vezes

desfavorávelmente. A manutengSo da sua actividade exige

uma despesa de energia destinada a abastecê-lo de oxigl-

nio e combustíveis tornando o seu rendimento atl inferi-

or a 20 #.
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Fen<5menos ellctricos

Por nSo os considerarmos de grande interesse nês

te nosso trabalho, sô* a eles nos referiremos superficial

mente.

Se colocarmos dois ellctrodos na superfície dum

músculo, nSo passa corrente, mas se um dêles fOr coloca-

do numa superfície de secgSo, obtemos uma corrente de re

pouso.

Se agora excitarmos o mesmo músculo, obteremos

uma corrente de acgSo, mas de sentido opôsto em relagSo

a, primeira.

Allm disto, esta corrente de acgSo, se a compa-

rarmos com o miograma normal, verificamos que ela se pro

duz durante o tempo de latencia, quere dizer, há durante

este, fenlmenos químicos capazes de determinarem esta cor

rente e que, por outro lado, preparam o musculo para a

contracgSo.

Mas o principal interêsse do conhecimento destas

correntes foi o da verificagSo ellctrica da existência

de um período refractário no musculo. Quere dizer, se num

músculo determinarmos um tltano, o mais perfeito possível,

o miograma mostrar-nos-a um tltano perfeito, mas o mesmo

nSo sucede com o estudo ellctrico do músculo, o qual mos

tra que se determinarmos excitagô*es muito rápidas no mús

culo, ha um certo momento em que se deixam de produzir as

correntes de acgSo
- mostrando a existéncia indubitável

dum período refractário e, portanto, a impossibilidade

dum tltano perfeito.
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IV - FISIOLOGIA QUÍMICA DO MUSCULO

Assentemos desde já que o musculo consome glico

se sangttínea apô*s a transformagSo desta em glicoglneo,

por uma reacgSo irreversível a que preside a insulina.

glicemia > glicoglneo muscular

T
Insulina

A transformagSo das gorduras em glicoglneo I pos_

sível que,. allm de se fazer no fígado, se efectue tamblm

no musculo, mas sôbre isto nada se sabe ao certo.

Por outro lado, a quantidade de glicoglneo muscu

lar pouco varia, ao contrário do que sucede com o glico-

glneo hepático.

Portanto, o combustível do mũsculo I, na verda-

de, o glicoglneo. NSo se sabe, todavia, se as transforma

gî5es químicas sofridas por êste, no decurso da contrac-

gSo se fazem directamente a partir dêle ou se ap<5s nova

conversSo em glicíose ( muscular ).

Por outro lado, queimando-se o glicoglneo trans-

forma-se em ácido láctico do qual uma parte fica no mus-

culo a desempenhar certo papel como veremos, outra parte

vai ser eliminada pelos rins e outra, indo pelo sangue,

vai ser dividida em duas partes
- uma, vai ser neutrali-

zada pela reserva alcalina e eliminada, outra, e sem du-

vida a maior, vai ser novamente transformada no fígado

em glicoglneo; os Cori estabeleceram um ciclo que bastan

tante nos elucida do que se passa.



i > glucose do sangue .

glicoglneo hepático glicogeneo muscular

t ácido láctico do sangue^ I

ciclo de Cori

Este ciclo mostra bem o aumento da lactacidlmia

ap<5s o esfôrgo.

Portanto vimos :

1- - o combustível do musculo I o sistema

glucose - glicoglneo

2- - o glicoglneo vai ser resintetizado na sua

maior parte no fígado ( 2/3 a 5/6 ) mer-

cê do ácido láctico libertado.

Por outro lado, o glicoglneo do músculo pouco va

ria visto que toda a variagSo I rápidamente compensada

pela transformagSo da glicose em glicoglneo.

Para que o músculo se contraia - e nls pensamos

que esta contracgSo vai buscar energia aos fenlmenos quí

micos do músculo - e necessária esta energia.

Como vimos, uma parte desta energia e o efeito

útil, outra o calor - esta energia provlm, como veremos,

do desdobramento dos compostos fosforados do musculo.

Por outro lado, algumas das reacgo*es de que va-

mos falar consomem calor, outras libertam-no - isto leva

-nos a concluir, e sôbre algumas as opini*5es sSo unâni-

mes, que o calor libertado por umas serve para aquelas

que o necessitam e que o somatlrio alglbrico dêste calor

total I igual, ou pelo menos muito prlximo, do calor ini
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cial + calor de recuperagSo de que falámos - e digo pr<5-
ximo porque nSo quero deixar de mencionar o calor que
possa ser produzido pelos atritos internos das fibras em

contracgSo .

Vejamos agora o que se passa no músculo quando
êste se contrai.

Os fenô"menos químicos do músculo passam-se em du

as fases.

A primeira, tem lugar sem consumo de oxiglnio,
sendo o produto final o ácido láctico - ela coincide com

a contracgSo -

as reacgô*es sSo rápidas, explosivas.

A segunda, consome oxiglnio, sendo o ácido lácti
co queimado ( 1/3 a l/6 ) e dando como produtos de com-

bustSo finais C02 e 0H2; ela tem por fim colocar 0 imîscu
lo em estado de se poder contrair novamente. A energia
libertada desta combustSo serve para reconstruir de novo

o glicogéneo.

Vamos entSo agora estudar como se queima a glico
se - continuamos a falar de glicose, umas vezes, de gli-

coglneo outras, por conveniência, porque nSo está assen-

te qual I dêstes corpos o directamente gasto.

Para que a glucose se transforme em ácido lácti-
co I necessário que ela passe por transformagffes que tem

por nome a fosforilizagSo de glicose ou fosfatese, e que

I resultado pelo cortex da suprarenal.

Nota : os^esteres de que falaremos existem no

musculo ou formam-se aí, durante as

reacgSes.

Consistem estas transformagÔ*es na reacgSo da glu
cose com o fô*sforo, formando-se os ésteres-hexofosfô*ri-
cos.



Para que se possam produzir cada uma destas reac

gb*es intermediárias com a devida rapidez, sSo necessá-

rios fermentos.

Como sabemos, êstes nSo sSo mais do que substân-

cias catalizadoras, quere dizer, que actuam combinando-

-se transitdriamente com um dos produtos da reacgSo, úni

ca e simplesmente para tomar esta reacgSo muito mais ra

pida do que normalmente.

Vejamos, em esquema, o que se passa.

Glicoglneo ou

glicose

fosforilase

+ ácido fosflrico + calor

»

Ester intermediário ?

Ester de Cori ou

glucoaldopiranose - 1 - monofosflrica

fosfoglucomutase ♦ lî fosfatase

Ester de Robison

ou glucoaldopiranose- 6 -

w»t_uv

fosfohexomutase 11
Ester de Neuberg ou

fructofuranose - 6 -

Ester de Horden-Young
ou fructose - 1 - 6 - difosfô*rica

zimohexase 4
fosfodioreicetona

i
fo sfogliceraldeído

Fosfodioreicetona +

+ fosfogliceraldeíctø.—»

„.
-
-
~

'áldolase

*^Ester de Horden-Young
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Atl aqui estas transformagÔ*es intermediárias de

glicolise passam-se com produgSo ou absorpgSo pouco im-

portante de calor.

Antes de irmos mais para a frente, vejamos qual

a origem do ácido fosfo*rico necessário para a fosforili-

zagSo da glucose : há no musculo vários corpos dadores

de flsforo, muito activos, que sSo o ácido adenosinotri-

fosfô*rico; a fosfocreatina ou fosfoglneo; o ácido fosfo-

gliclrico e o ácido fosfo-piruvico, Sstes dois formando-

-se na mesma glicllise.

0 primeiro ( adenosinotrifosflrico ou adenilpiro

fosfô*rico ) que existe no musculo I aquêle que cede o

flsforo a glicose e nSo sô* o flsforo, mas tamblm o calor

segundo êste esquema :

ácido adenilpirofosflrico > ácido adenílico + ácido

fosfô*rico + calor

Quere dizer, a primeira reacgSo que se dá no mus

culo para a contracgSo I esta e logo a seguir, o ácido

fosfô*rico com o calor vSo fosforilizar a glucose e outra

parte dêste ácido vai fosforilizar a creatina. Mas o áci

do adenílico, uma vez formado, seria destruido se nSo

fôsse possível a sua refosforagSo para reconstituigSo do

ácido adenosinotrifosfdrico :

calor + ácido adenílico + ácido fosflrico —^ ácido ade

nosino-difosfô"rico + ácido fosfô"rico —> ácido adeno-

sinotrifosf6*rico

Por sua vez, o flsforo que vai fosforilizar 'éste

ácido adenílico provem de outros sistemas dadores de fô*s

foro e que, na devida altura, se cindiram : a fosfocrea-



tina ( principalmente ), o fosfogliclrico e o fosfopirú-

vico :

ácido creatino-fosf6*rico * creatina + ácido fosflri

(fosfocreatina) co + calor

0 flsforo que fosforiliza a creatina para regene

rar o fosfoglneo, provlm do ácido fosfoglicerico e do a-

denosinotrifosfIrico .

A energia necessária para a regeneragSo desta

fosfocreatina ( ou fosfoglneo ) provlm da combustSo do

ácido láctico.

A segunda reacgSo que se dá, pois, I a decomposi

gSo do fosfoglneo e a resíntese do ácido adenosinotrifos

fô*rico .

A terceira reacgSo I a transformagSo do glicogl-

neo em ácido láctico, como veremos, junta com a resínte-

se do fosfogéneo.

Poderemos representar em esquema o que disslmos,

omitindo o ácido fosflrico, que passa de cadeia em ca-

deia :

(2)

fosfohexose

hexose

ác. adenosinotrifosfô*rico ácido fosfogliclrico

* T l*
,

ácido adenílico piruvico

(1) (3)

fo sfocreatina

creatina

(4)
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Vejamos agora o que se vai passar com o fosfogli

ceraldeído, ou melhor, difosfohexose.

Chama-se em química uma ReacgSo de Cannigaro a-

quela em que duas mollculas de aldeído se transformam

sem gasto de oxiglnio, em uma mollcula de ácido mais uma

molecula de alcool.

É o que sucede com o composto dito :

fosfogliceraldeído

fosfogiicerol

(ác .glicerofosfIrico
para Lenhartz) ácido 3 - fosfogliclrico

i
<— fosfoglicerorau-

tase

ácido 2 - fosfogliclrico

!<— enolase

ácido fosfopirávico

1
ácido piruvico

1- forma enolica

+ ác.fosflrico

2- cetô*nica

0 ácido fosfdrico libertado serve para fosfori-

lizar a glucose, a creatina e o ácido adenílico .

0 ácido pirúvico, ou antes, uma parte deste vai-

-se conjugar com o fosfoglicerol :

ácido piruvico + fosfoglicerol —» ácido láctico + áci-

do 3 - fosfogliclrico e êste ácido fosfogliclrico resul-

tante vai novamente reconstituir o ácido pirúvica e as-

sim sucesslvamente ( atl o ácido piruvlco se ter esgota-

do ).

Formado o ácido láctico, comega a fase oxidativa



- nesta queima-se 1/3 a l/6 de ácido láctico, servindo

os 2/3 a 5/6 restantes para a resíntese do glicoglneo.

Isto constitui o ciclo de Pasteur-Meyerhof .

ácido láctico

1 1 /
\^

2 5

3 ^y^^ ^\ 3 6

C02 + 0H2 Glicoglneo

Fase aerobla

A energia libertada pela combustSo do ácido lác-

tico, serve para a resíntese do glicoglneo.

Como vimos, uma parte do ácido piruvico vai, pe-

la via do ácido láctico reconstituir o glicoglneo e for-

necer ácido fosfogliclrico que reconstitue o piruvico.

A fracgSo do piruvico que se degrada passa por

uma slrie de Itapes que constituem o ciclo do ácido c£-

trico de Krebs.

0 ácido pirúvico desaparece por um processo de

carboxidagSo , catalizado por uma carboxilase e combinan-

do com uma mollcula de C02 simplesmente, parece que emb£

ra se tenha demonstrado a presenga dêste ciclo no museu-

lo, a carboxilagSo do piruvico e principalmente a catáli

ze pela vitamina B^, de que falaremos, se faz no fígado.

ácido piruvico + C02 ( no fígado )

j carboxilase

ácido oxalacéticl.
ester

*>**<£**»»
** v«»--

( cocarboxilase)

Nota : muitos fermentos sSo constituidos por du-
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as fracgo*es : uma termolábil - o apofermento

outra termoestável - o cofermento

Nêste caso particular, a carboxilase I formada

por uma proteína que I o apofermento e pelo difosfato de

aneurina.

(ester pirofosflrico da vitamina Bn ) que I o cofermen-
■L

to.

Parece que esta reacgSo nSo tem lugar na muscula

tura pois a vitamina B.. nSo tem influencia sôbre o consu

mo do piruvico no másculo.

0 ácido oxalacltico formado, reage com nova quan

\ tidade de ácido piruvico e vai dar ácido cítrico - êste

uor meio de fermentos, descarboxilago*es e oxidagô*es su-

cessivas - vai dar origem ao ciclo seguinte :

ácido piruvico

ácido oxalacltico
T

ácido málico

T
ácido fumárico

î
ácido succínico

Ciclo

de

Krebs

ácido cítrico

ácido cis-aconito

ácido isocítrico

ácido oxalsuccínico

ácido cetoglutárico

De cada vez que se forma o ácido oxalacltico, %s

te reage com o piruvico e refaz o ciclo, com produgSo fi

nal de C02 e OH^.
NSo fazemos referência a transformagSo do ácido

pirávico em acetaldeído, nSo s6* porque isto nSo I um fac

to bem estabelecido, mas tamblm porque aqui pouco nos ±a

teressa.
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Tornemos agora atraz, ao ácido láctico : como já
dissémos parte dêste ácido láctico vai ser oxidada no

musculo atl formagSo de C02 e 0H2.
As oxidagÔ*es nas cllulas sSo um fenlmeno funda-

mental •

Cada cllula necessita de energia para viver e de

sempenhar a sua fungSo e esta energia é-lhe fornecida pe

las ditas oxidag<5es.

Cada cllula contlm um sistema composto de oxigl-

nio e mollculas alimentares, compostas, por sua vez, de

átomos de C, H e 0, etc.

Para que se formem C02 e 0H2 I necessária a con-

jugagSo dêstes dois sistemas.

As tîltimas descobertas, levaram aos seguintes

conceitos :

1 - A energia libertada para a cllula provlm de H2
que a contem e do qual ela I desprendida pela

acgSo do oxiglnio.

2 - Os alimentos actuam como dadores de nitroglneo.

3 - As Itapes porque passam êstes elementos sSo 3:

a) - Os fermentos de hidrases e codehidrases, se

param o H2 do substracto e pOem-no em con-

digtíes de ser captado por diversos aceita-

dores de tal elemento.

b) - Diversos compostos funcionam como aceitado-

res, vectores e dadores de nitrogénio, en-

tre os quais figuram as flavinas, ácido as

clrbico, glutatiSo, ácidos C_, dicarboxíli-

cos.
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c) - 0 H2 desprendido caminha para os citocromos

que sSo, por sua vez, fermentos catalizado

res que p<5em em contacto êste H2 com o oxi

glnio .

- A uniSo do C com o 02, nSo desprende energia.

(transcrito do Sarda) .

Portanto, o ácido láctico, piruvico, etc, che-

gam ao CO^ e 0H2 mediante estas transformagOes nêles exe

cutadas •

Podemos sintetizar num esquema o que se passa no

musculo. (Rein)

Fase de trabalho

mecânico encurtamento-relaxamento repouso

tlrmico calor inicial salor de recuperagSo

químico em anaerobio se em aerobiose

desdobramen-

to do ácido Glicoglneo
Produtores

de energia

adenosinotri

fosflrico e

da fosfocrea

tina

em

acido

láctico

ácido láctico em

C02 e OH^

Energia
consumida

para:

Trabalho

mecânico

resíntese da

fosfocreatina

Resíntese do glicogéneo
a partir do ácido lácti

co

Fase nSo

•X-
-

Fase oxidativa

oxidativa da

da

recuperagSo
recuperagSo

Fase de recuperaqSo

Fase de

recuperaQ&*es
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0 ácido láctico forma-se, pois, durante a fase

de trabalho e em anaerobiose.

Notas :

1 - Os processos químicos do musculo passam-se

nêste rápidamente quanto mais alta fOr a

temperatura ambiente.

2 - Bem entendido que os processos químicos fa

lados se passam a cada abalo muscular.



'_

V - REPERCUSS&O DO ĨRABALHO MUSCULAR

SÔBRE 0 ORGANISMO

0 conjunto da musculatura atinge no homem cêrca

de l/4 do pêso do seu corpo; sendo assim compreende-se a

repercussSo que 0 trabalho possa ter sObre 0 organismo

em geral, mas particularmente sObre a circulagSo e respi

ragSo .

Esta repercussSo sObre 0 organismo, de que vamos

tratar, já foi, em grande parte, focada em capítulos an-

teriores, mas, pela sua importância, quizlmos reunir to-

dos os fenlmenos num sl capítulo, embora com 0 inconveni

ente da repetigSo.

Para que uma tSo grande superfície, como I a mus

cular, desempenhe a sua fungSo proveitosa e proficiente-

mente, I, na verdade, necessário que seja auxiliada por

um grande numero de factores - um dêles - talvez o mais

importante, I o problema da irrigagSo do musculô. No or-

ganismo, um grupo de músculos nSo irrigados e, portanto,

nSo alimentados por oxiglnio, ou mesmo com um pequeno de

ficit da sua irrigagSo normal entra logo em fadiga e di-

m-iTmi de muito a sua capacidade de trabalho. Por exemplo,

qualquer constrigSo ao nível dum membro por roupa ou li-

gas determinará rápidamente a fadiga local.

Como sabemos, o músculo consome oxiglnio, que lhe

I fornecido, segundo as suas prdprias necessidades, mas

gue, para um trabalho intenso, fica muito aquem da quan-

tidade necessária para que se operem'todas as oxidagCes
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nêle efectuadas durante o trabalho, quere dizer, contrai

uma dívida de oxiglnio que sô* durante o período de repou

so posterior, será anulada. Ora se o oxiglnio nSo I sufi

ciente I porque a circulagSo, atravls do músculo, se nSo

deu em quantidade suficiente. E assim I, a-pesar-de que,

durante o trabalho, haja mesmo dilatagSo das rêdes vascu

lares intramusculares, devida a reflexos vaso-motores de

sencadeados pelos produtos químieos libertados no múscu-

lo, e a acgSo directa dêstes sObre os vasos - dilatagSo

que tem por fim aumentar o afluxo de sangue e portanto

de oxiglnio.

Foram Chanveau e Kanfman quem estabeleceu que um

musculo que trabalha sem ser irrigado por 4-5 vezes

mais sangue do que em repouso, tem um acréscimo de consu

mo de oxiglnio na proporgSo de 10 - 20 vezes mais e que

o C02 produzido cresce ainda em maior proporgSo.

Ainda para que se mantenha êste dlbito de oxigl-

nio I necessário que cresga o volume-minuto do coragSo
-

êste que em repouso I 3 - 4 chega a ser de 20 ao reali

zar um trabalho de 1.200 kg/m. Para que isto suceda I ne

cessário, ou que cresga o volume de sangue a cada contrac

gSo, ou que cresga o numero de cOntracgo*es, ou seja a fre

quência. Ora isto tem muita importSncia porque nos serve

para avaliar o grau de treino de um indivíduo: um indiví

duo bem treinado responderá* a uma solicitagSo perifIrica

de oxigénio principalmente com um aumento do volume de

sangue a cada contracgSo, ao contrário dum mal treinado

em que a frequência do pulso cresce desmedidamente. Isto,

pelo que diz respeito ao aparelho circulatlrio .

É bem claro que nSo estou aqui a focar a influên

cia do exercício sôbre os diferentes aparelhos, o qual



nos levaria muito e muito longe, mas apenas a repercussao

dum trabalho esporádico sôbre o corpo humano. Compreende
-se que o aumento do trabalho circulatlrio seria improfí
cuo se nSo aumentasse tamblm o trabalho do aparelho res-

piratô*rio.

Como já dissémos, o músculo que trabalha, langa
no sangue valências ácidas - sobretudo C02

-

que vai ex-

citar o centro respiratlrio determinando uma polipneia

que tem por fim eliminá-las.

De inicio, êste C02 libertado do musculo pode ain

da ser acrescido por um extra C02 que seja libertado pe-

la reacgSo do ácido láctico produzido no musculo com os

bicarbonatos do sangue. Quere dizer: êste ácido láctico

irrompendo no sangue reage com os bicarbonatos segundo a

reacgSo

R COOH + CO^Na H R C 00 l\l~ + C02 + 0 H^
e éste C02 junta-se ao produzido no músculo e vai excitar

fortemente o centro respiratô*rio e aumentar, no inicio,
o C.R. que pode atl chegar a 2.

Mas, uma vez eliminado pela polipneia violenta

que se produz, todo êste fenô*meno exuberante desaparece
e a respiragSo torna-se mais calma, se bem que, ainda,

freqtiente.

Esta polipneia inicial brusca que precede nma res

piragSo mais calma adaptada ás circunstâncias, observa-se

bastantes vezes nos corredores e I conhecida pelo nome de

segundo sOpro dos corredores e I assim explicada em par-

te, visto que outros autores julgam que o que se daria

era uma diminuigSo do consumo de oxiglnio ao nível do mus

culo e outros, ainda, uma cessagSo dum espasmo coronário



reflexo, permitindo um aumento do dlbito cardíaco.

Para elucidar o que acabei de dizer resta-me fa-

lar nos bicarbonatos. Estes constituem a parte mais impor

tante da chamada reserva alcalina, que I uma reserva que

mantém o organismo, para que em qualquer momento que lhe

seja langada no sangue uma certa quantidade de valências

ácidas, êle as possa neutralizar por meio daquela.

Na verdade, qualquer modificagSo do PH sanguíneo

no sentido da acidez pode dizer-se que I incompatível com

a vlda - mas o que pode acontecer I haver uma tendencia

para aquela, manifestada pela dlminuigSo desta reserva al

calina - a isto chama-se acidose.

Compreende-se agora porque I que o organismo rea

ge com polipnela ao afluxo de valéncias ácidas para o san

gue: êle nSo quere mais do que libertar-se destas que lhe

sSo tSo nocivas.

0 C.R., como vimos, pode subir, e muito, no ini-

cio do trabalho muscular, mas depois chega mesmo a descer

a valores baixos, no fim do repouso. Se tirarmos a mldia

aproximada do C.R. durante o período de tempo que vai des

de o inicio do trabalho atl ao fim do período de recupe-

ragSo, encontraremos que o número I sensívelmente igual

a 1, o que indica que o combustível usado foi de H.C.

Mas já vimos que nos trabalhos intensos pode, na

falta de H.C., o miísculo ir buscar ás gorduras a energia

de que carece. EntSo o C.R. chegará a valores muito mais

baixos. Já vimos tamblm que o trabalho faz crescer a tem

peratura do corpo para o que I necessário o concurso de

todo o complexo sistema da termo-regulagSo (suor, vaso-

-dilatagSo, etc.) para que essa temperatura se nSo eleve

mais do que atl certo grau.



Vejamos agora qual pode ser a repercussSo do exer

cício sObre os músculos.

Todo o exercício deve ser graduado de modo a dar

igual trabalho ás partes simltricas do corpo, se quizer-

mos evitar desigualdades entre elas apô*s o exercício; que

re dizer, o efeito dêste manifesta-se sobretudo sObre as

porgtfes do organismo que mais se movem e que por êle ad-

quirem um maior volume a custa das fibras musculares. 0

exercício aumenta, pois, a nutrigSo destas, pela maior

vascularizagSo que determina, mas por outro lado, queima

as gorduras que as envolvem, a_ custa, como já foi dito,

dum trabalho super-activo.

Crescendo o volume da fibra mais cresce a fOrga

muscular, respondendo mais fortemente ás incitagÔ*es da

vontade do que o músculo nSo exercitado.

Partindo dêstes conhecimentos, quere dizer, saben

do que o exercício aumenta a fôrga e o volume do músculo,

manda-se executar êste, sempre que uma posigSo viciosa se_

ja determinada por uma insuficiência muscular, ou mesmo,

atl certo ponto, Issea.

0 aumento do volume dum músculo apo*s seis meses

de exercício pode ser enorme.

Boigey viu atl que a circunferência dum brago au-

mentou 89 #•

A fôrga muscular, medida pelos dinamlmetros, atin

ge, segundo Boigey, apô*s seis meses de exercício, um au-

mento considerável.

Se chamarmos x a fôrga que Êle exerce, sem exer-

cício, esta fôrga chama-se fOrga de base. No fim de 10 me

ses êle será capaz de desenvolver uma fôrga total y_. Pois

bem, verifica-se que:



6

y = —

x

10

Allm disto, verificou-se que havendo variagSes

da fôrga muscular com a temperatura ambiente, no sentido

de uma menor fôrga se a temperatura desce, a temperatura

Iptima a, qual o imísculo apresenta o maximo de fôrga I

20°.

Verificou-se, allm disto, que sendo a fOrga máxi

ma a certas horas do dia, I necessário colocar sempre os

desportistas em igualdade de circunstâncias, quere dizer,

equiparar as suas fôrgas ás mesmas horas do dia. Allm

disto, há a contar com a alimentagSo que deve preceder o

exercício um certo numero de horas, sempre as mesmas, pa

ra que aquêle seja feito em idênticas circunstâncias.

Um outro problema interessante I o dos musculos

antagonistas.

Como sabemos, a sinergia muscular está na depen-

dência de um orgSo superior - o cerebêlo - e ela manifes_

ta-se por movimentos harmoniosos que executamos por ela

existir. Assim: se contrairmos o bicípede e quizermos

flectir o brago, descontrair-se-So os antagonistas. Ima-

ginemos agora que opomos uma resistência a flexSo do an-

te-brago sôbre o brago. Se, bruscamente, a fizermos ces-

sar, nSo veremos o ante-brago embater contra o tronco,

mas sim veremos êste movimento esbogado mas frenado a da

da altura. Quere dizer, houve uma verdadeira sinergia en

tre os agonistas e antagonistas, sinergia de que resul-

tou o nSo abandono do membro a falta de resistencia ces-

sante.

Como vimos no capítulo das propriedades, cada
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músculo estriado I formado por elementos contrácteis e e

lementos capazes de manter a tonicidade - o sarcoplasma

e, emquanto que os primeiros efectuavam contracgb*es rápi

das e enlrgicas, os segundos efectuavam contracgo*es mais

potentes mas mais lentas. Ora, o exercício I conduzido,

em regra, de modo a desenvolver mais a porgSo que mais

se adapta ao desideratum: assim, se se tratar de um es-

grimista ou dum corredor, será mais desenvolvida a fibri

la visto que o que sSo necessários sSo movimentos rápi-

dos e grande elasticidade; se se tratar de um atleta, I

a fOrga bruta, potente, mas lenta, que está mais desen-

volvida.

0 estudo aprofundado de cada um dêstes fenlmenos

nSo nos parece caber dentro dêste pequeno trabalho nem

mesmo está completamente esclarecido e, por isto, nos li

mitaremos a enunciá-los como tal.



VI - FADIGA

Entende-se por fadiga muscular uma sensagSo dis-

flrica que pode apresentar-se no decurso ou ap6*s um tra-

balho muscular intenso ou duradouro.

Se tomarmos um musculo, o isolarmos, o ligarmos

a um erglgrafo com um pêso e em seguida imprimirmos nêle

excitagQes múltiplas e sucessivas, verificaremos que ao

fim dumas tantas, diminui a sua excitabilidade e vai-se

tornando menor a contracgSo que êle executa, atl termi-

nar por nSo se contrair. Mas se aumentarmos a intensida-

de da corrente excitante, conseguiremos novamente uma

contracgSo. Allm disto, a cronaxia dum músculo fatigado,

aumenta .

Sabe-se que para que nSo aparega a fadiga I ne-

cessário tamblm que o ciclo químico metabllico normal do

músculo, se realize sem alteragSes e se dê tempo ao mus-

culo de se recompôr.

Se analisarmos um musculo fatigado, daremos con-

ta de uma diminuigSo do seu combustível, sob a forma de

glicoglneo •

Comprovando esta diminuigSo, existe uma diminui-

gSo da gliclmia normal - o que significa que grande par-

te dela está sendo, ou foi, utilizada para combustSo,

sem que a glicogenolise hepática acompanhe a destruigSo

da mesma glucose
- e ao mesmo tempo uma baixa do C.R.

0 C.R. I a relagSo entre o C02 e o 0 do ar alveo

lar; quere dizer, êle mede a relagSo entre o gasto de

oxiglnio necessário para as combustOes (muscular, princi

palmente) e a produgSo de C02, nestas mesmas combust<5es.



Sabemos que o oxiglnio periferico vai oxidar hi-

dratos de carbono ou gorduras e tanto mais I necessário,

quanto mais gorduras há a oxidar. Por seu turno, da com-

bustSo dos hidratos de carbono nascem mollculas de C0«

em numero idêntico ás do oxiglnio consumido, o mesmo nSo

sucedendo com as gorduras nas quais há um gasto muito

maior de oxiglnio, correspondem menos mollculas de C09
-

ora agora compreenderemos que se o C.R. diminui, isto si

gnifica na relagSo -^ ,
ou que diminui o C02, ou que au

menta o 02 .

NSo sendo observada a primeira hipltese - I váli

da a segunda - I o que acontece, pois, e isto permite-nos

compreender que (em face do expôsto) se estSo queimando

mais gorduras do que hidratos de carbono. Quere dizer, o

músculo, tendo gasto as suas reservas em glicoglneo, vai

buscar energia a combustSo das gorduras, sendo estas ou

directamente queimadas ou, apls serem transformadas em

hidratos de carbono (o que se faria todavia com consumo

de oxiglnio) .

Mas nSo sSo sô* estas as modificagOes que encon-

traremos no músculo ou no organismo fatigado, pois sabe-

mos que a fadiga muscular repercute-se sôbre o total do

organismo •

0 musculo que trabalha elimina constantemente

certos produtos atl certo ponto nocivos para o organismo

como por exemplo e acima de todos - o ácido láctico. Na

verdade, a acumulagSo dêste ácido no músculo, por um exa

gêro de contracgSes musculares, impediria a sua perfeita

oxidagSo (visto que as propriedades oxidativas do muscu-

lo - fase de recuperagSo - duram muito tempo) e conseqtien

temente, nSo sendo bem oxidado, diminuiria a possibilida



de de resíntese do fosfoglneo, pela falta de produgSo do

fosfopirúvico. Conseqtlentemente, vSo sendo regenerados a

fosfocreatina, aumenta a eliminagSo de creatina pela uri

na, I realmente o que sucede nos musculos fatigados. E

dSste modo, se lavarmos um músculo com um soluto fisioll

gico de sal marinho que arraste consigo as substâncias

fatigantes, reaparece prontamente a excitabilidade da fi

bra muscular. Se injectarmos num músculo fresco extracto

aquoso de musculo, provocar-se-h artificialmente a fadi-

ga.

A fadiga ainda está na dependencia duma regula-

gSo endocrina superior (suprarenal, tiroideia, pâncreas)

e do fígado que presidem ao metabolismo muscular e a sua

recuperagSo apô*s o esfôrgo. Uma qualquer alteragSo num

dêstes factores acarretará um grau de astenia muscular

marcado .

Na verdade, há experiências feitas em animal he-

patoprivos pancreato ou suprarenoprivos em que se demons

tra a dificuldade de resíntese do glicoglnio apls um es-

fOrgo .

Como disslmos o ácido láctico, produzido no mus-

culo, nSo s6" se vai acumular nêste mas tamblm vai ser e-

liminado pelo rim, pela pele e oxidado em diferentes or-

gSos.

Um músculo trabalhando a sôbreposse produz mui-

tas valências ácidas, mas contrai ao mesmo tempo uma dí-

vida de oxiglnio, quere dizer, nSo oxida todos os corpos

ácidos ou nSo, que nêle se produzam durante a contracgSo

e nSo os oxida por falta de oxiglnio devida a insuficien

te irrigagSo necessária para tSo grande esfOrgo. Contraí

da esta dívida, fatigado o musculo, ele nSo torna ao seu



estado normal sem que tenha sido realizada a oxidagSo de

todas estas substâncias.

Mas temos aqui a considerar um fenômeno muito im

portante. Tanto mais depressa o nnísculo recuperará o es-

tado de normalidade, quanto mais êTe fOr irrigado, ou me

lhor, quanto maior fOr a velocidade de circulagSo, ou ain

da, quanto mais trocas alveolares se derem na unidade de

tempo. Ora sabemos que estas trocas estSo na dependência

do número de valeneias ácidas existentes no sangue, capa

zes de excitar o centro respiratlrio.

0 músculo, apô*s um trabalho intenso (qualidade e

quantidade) langa o máximo de valências ácidas para o san

gue e consome o maximo de oxiglnio, mas durante um traba

lho moderado, mas longo, está longe de chegar a êstes má

ximos, quere dizer, contrairá menor dívida de oxiglnio,

mas ao mesmo tempo a sua recuperagSo, dada a pequena po-

lipneia conseqũente, será longa e, se isto se repetir,

continuadamente, terá uma dívida constante de oxiglnio,

quere dizer, estará sempre em estado de fadiga.

Todavia, êste estado de fadiga está na dependen-

cia de vários factores, pois allm da prlpria constitui-

gSo e integridade dos centros reguladores vegetativos, in

flui nêle e muito, como veremos, o treino.

NSo quero deixar de referir as modernas teorias

de Embden em que êste autor demonstra que um músculo fa-

tigado
- e ao contrário do muito julgado e descrito - nSo

contlm mais ácido láctico do que um musculo normal em re

pouso e ainda, que êste ácido láctico so* aumenta no san-

gue no inicio do trabalho para logo recuperar o seu valor

normal .

Pensa-se modernamente que a fadiga seria antes de



vida a uma dificuldade de resíntese dos compostos fosfo-

rados do musculo. NSo quero entrar em outras teorias mais

profundas as quais nSo me parecem pertencer ao âmbito dês

te ponto.

A fadiga manifesta-se por cansago, pêso nas extre

midades, inaptidSo para trabalhar, taquicárdia, hiperte-

nia, sonolência.

Distinguem-se dois tipos de fadiga - esta de que

falei -

que I a fadiga física, e a fadiga mental, esta

compreendendo uma fadiga nervosa prô*priamente dita e uma

fadiga psíquica e dentro desta uma fadiga afectiva (Sar-

da).

A fadiga física ainda pode ter outra origem - co

mo parece suceder em certos doentes com alterago*es da si

napse neuro-muscular. Verifica-se haver em certas doen-

gas diminuigSo da quantidade de acetilcolina e de iQes K

que, como sabemos, se libertam nessa sinapse.

A fadiga física está pois na dependência do sis-

tema nervoso vegetativo
- êste compreende centros dience

fálicos reguladores da sua tonicidade e dois sistemas cu

jo antagonismo se vai tornando nos ultimos tempos muito

menos marcado - o simpático e o parasimpático . Ora I o

simpático que preside a, dinamoglnese muscular, quere di-

zer, cujo aumento de tonus conduz a uma maior capacidade

para o trabalho; I por isto que se empregam substâncias,

tais como o pervitim, benzedrina, profamina, que sendo

simpáticomimlticos inibem a sensagSo de fadiga.

Mais ainda: das vitaminas, a B, presidindo a

transformagSo do ácido pinívico, como cofermento, tem pa

pel atl certo ponto indirecto sôbre a fadiga e assim, re

sumindo, teremos que esta está na dependência de acg<5es



hormonais, vitamínicas, químicas, ilnicas, vegetativas e

psíquicas, porque há uma verdadeira fadiga psíquica, ou

melhor, uma fadiga neuro-psíquica. De resto, o conheci-

mento deste tipo de fadiga nSo excede o da sua observa-

gSo em individuos por vezes com predisposigSo, outras ve

zes mesmo em indivíduos aparentemente íntegros. Conhecem

-se múltiplos exemplos.desta fadiga. Um indivíduo apls

ter sofrido um choque emotivo, cai por vezes num estado

de adinamia, abatimento físico e mental.

Outras vezes I o espírito nublado, pêso ou dôr

de cabega, ou estado vertiginoso do trabalhador intelec-

tual - como ainda a inslnia.

Nêstes casos há umas vezes simplesmente desgasto

de energia nervosa, outras, uma verdadeira descarga de

toda a energia, uma hemorragia de sensibilidade, como diz

Dunujjffe-nque pode lever mesmo a estados sincopais.

Para recuperagSo desta energia perdida I preciso

muitas vezes um esfôrgo de vontade que excede tudo quanto

se possa imaginar.

Veremos, quando tratarmos do treino, alguns tests

para averiguar o grau de fadiga.

Nota,- A contracgSo muscular fisiollgica do nosso or

ganismo corresponde a um tltano mais ou menos per

feito, imprimindo no musculo por excitagSes mui-

to prlximas umas das outras.

Compreende-se, portanto, que um musculo exci

tado em tltano, entre em fadiga muito mais rápi-

damente do que um músculo que executa trabalho rit

mico, pois aquêle nSo tem, apo*s cada contracgSo,

tempo de recuperagSo, ao contrário dêste.

É claro que frizo mais uma vez que a contrac-
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^ão é devid a a um a onda que corre ao longo do múscu-
1 o de modo que,num tétano,o músculo é percorrido por
ondas sucessivas e,portanto; em cada seccão que se faga
encontrar-se-ão diferentes processos químicos, visto que
a cada onda,ou abalo^correspondem aquêles processos de

que falámos .

Âlém disto,a fadigaserá tanto maior quanto
m aior nd m er<~> de f ibras mu.sculares estiverem a ser ex-

c itadas,quere dizer,<juanto maior for a fôrga dispendida,
9 orque,sendo assira,ha poucas fibras em repouso.

KotarA fadiga mental está ligada em grande par-
te ao deficiente aporte de oxigénio ao S.N.C.,por isso,
u m trabalho que exija uma posi^ão vertical,acarreta
cêdo umabfadiga mental.

Da mesma maneira,o bloqueio transitorio da

circu 1 aqâo cerebral acarreta uma fadiga precoce.



VII - TREINO

Pela repetigSo do exercício nSo I s6* a potência

dos orgSos motores, mas tamblm, e principalmente, a velo

cidade da sua reparagSo, que exercem, elevando o limiar

de fadiga; ora I a elevagSo dêste limiar que se verifica

nos indivíduos treinados. Diz-se que um indivíduo está

treinado quando efectuou exercícios que levaram o seu or

ganismo e particularmente o seu sistema muscular, a um

certo grau de perfeigSo, caracterizado por vários fenlme

nos a que adiante nos referiremos.

Dentro do treino, cada indivíduo pode adquirir,

dentro da sua modalidade, uma forma - esta nSo significa

mais que uma perfeigSo levada aos limites extremos, apô"s

os quais se acha a surmenage. Mesmo a forma I um estado

bastante instável, capaz de ser alterado pelo mais peque

no fenlmeno exterior, fazendo cair o indivíduo em surme-

nage
- outras vezes nSo se consegue nunca atingir esta

forma.

Passando novamente ao treino, os fenlmenos que o

caracterisam sSo :

1°- - neutralizagSo mais perfeita dos produtos de ex

cregSo muscular com melhor nutrigSo do nnîscu-

lo, a custa duma melhor hlmatose vasculariza-

gSo.

2- - crescimento da fôrga e vôlume muscular com di-

minuigSo da massa dos tecidos moles.

3° - melhor sinergia, permitindo um rendimento ô*pti

mo.



V 'C

Estes dois ultimos fenô*menos foram focados num

capítulo anterior.

Ê claro que para treinarmos eficazmente um indi-

víduo (porque o treino sô" se consegue por meios artifi-

ciais) temos de partir de conhecimentos adquiridos telri

camente, outras vezes de simples conhecimentos empíricos.

Por exemplo: numa primeira fase e realmente de
i

grande importância aligeirar o trabalho do coragSo, fa-

zendo perder ao organismo uma grande parte dos seus lí-

quidos intestinais e grande parte das suas reservas gOr-

das que sô* o prejudicam.

Para isto se provocam abundantes diurezes, diar

reias e diagorese. É preciso notar que nSo devemos levar

esta desidratagSo a um limite tal que se torne prejudi-

cial e determine sinais de intoxicagSo, por falta de lí-

quido capaz de veicular os materiais tlxicos.

A veículagSo dêstes tlxicos para o exterior faz-

-se pela pele e pelas urinas, principalmente, e, por is-

so, I necessário assegurarmo-nos do bom funcionamento

destes emunctlrios antes de submetermos um indivíduo ao

treino.

Alem do que acabámos de dizer, ressalta um outro

facto importante, base de todo o treino, e que I o seguin

te: o aparecimento de alteragSes fisico-químicas devidas

a. fadiga atraza-se num músculo treinado, pois êste con-

tlm muito mais glicoglneo do que o nSo treinado.

Se excitarmos diáriamente o ciático, aumenta o

glicoglneo muscular mas também o £ja.sto da capacidade de

síntese que produz o luor&to na papila muscular con-

servada, aparece muito mais tarde do que no músculo nSo

treinado e a diminuigSo da solubilidade das proteínas I



tamblm muito menor no músculo submetido ao treino. Logo,
o treino aumenta a reserva de glicogéneo e melhora a ca-

pacidade de síntese e solubilidade das proteínas. (Lehn-

hartz) .

Isto, resumindo, representa que todas as reservas

de que o músculo pode dispOr, se transformam em glicogl-
neo e que I êste aumento do glicoglneo muscular que melho

ra grandemente as condigSes de trabalho do musculo.

Por exemplo: no que diz respeito ás gorduras, há

uma verdadeira emigragSo destas para o musculo (no senti

do de se transformarem em hidratos de carbono) para que

aumente o combustível dêste - esta emigragSo gOrda, dimi

nui, por outro lado, a tendência b. dispneia apô*s o esfOr

go, isto porque o C02 eliminado quando da sua combustSo

I, apls o seu desaparecimento, muito menor. Allm disto ês

te "essouflement" diminui porque estSo aligeiradas as con

dig<5es de trabalho cardíaco.

Por outro lado, sSo eliminados, como disslmos, pro

dutos tlxicos do catabolismo muscular, compostos azotados,

etc. e ainda a creatinina, que cresce na urina apls os es_

forgos. Portanto, por fim, temos a considerar dois fenlme

nos fundamentais no sistema muscular do indivíduo treina-

do:

1°- - o aumento do glicoglneo muscular, com diminui-

gSo das gorduras a que o musculo pode recorrer

- isto confere-lhe durante bastante tempo um

combustível capaz de manter o C.R. a um nível

elevado e, portanto, estabilizar-lhe a respira

gSo.

2- - Melhor neutralizagSo dos produtos de excregSo -

principalraente o ácido láctico - 'a custa duma
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melhor vascularizagSo que lhe fornece o oxigl

nio necessário para a combustSo daquêle.

Compreende-se que, sendo assim, mais tarde apare

cerá a fadiga, que I afinal, o que caracteriza o treino.

NSo trataremos aqui da maneira de treinar um in-

divíduo, mas diremos que o treino se fundamenta nas re-

gras que enunciámos.

Bons criterios para averiguar o grau de treino

de um indivíduo, sSo :

1- - a estabilizagSo da sua respiragSo (diminuigSo

do numero, aumento da amplitude) .

2°- - o pulso.

Se para um certo exercício num indivíduo nSo trei

nado, aquela cresce a 35 - 40 por rainuto e êste a 120,

num indivíduo treinado, nSo ultrapassa a primeira de 20

e o segundo de 80 p/m.

0 treino nSo tem s6 efeitos sObre a musculatura

do indivíduo; êle afecta duma maneira proveitosa as suas

faculdades, criando-lhe a par duma menor sensibilidade e

motiva, uma fôrga de vontade superior.

Nota - Este I o chamado treino psíquico com o qual

e em virtude das correlagQes cortico-dience

fálicas, e possível influir sObre o diencl-

falo de modo a que êste actue com mais fir-

meza sObre o s.n. vegetativo de modo a con-

servar-lhe a eutonia. (Sarda)

Outros critlrios de treio ou de fadiga, sSo :

1°. - a medida da tensSo arterial, que nos pode indi

car o estado de capacidade do indivíduo a con



tinuagSo do treino - assim como o manlmetro

duma máquina a vapOr, indica o seu funciona-

mento. (Boygey).
o
2- - A medida do tempo de reacgSo a uma excitagSo

feita num indivíduo - êste tempo verifica-se

ser mais curto nos indivíduos treinados e,

mesmo, tanto mais curto quanto mais perto da

forma se acham. A fadiga e outras causas au-

mentam-no e mede-se por meio de aparelhos

mais ou menos complicados.

3- - 0 sistema rauscular, possui, como já disslmos,
um certo numero de fibras sensitivas capazes

de transmitirem em todo e qualquer momento ao

S.N.C. incitago"es que nos fazem conhecer o es

tado em que êle se encontra e procedermos por

respostas motoras (ou sem elas) de maneira a-

dequada.

Estas nogSes dadas pelo S.N. sensitivo sSo:

a da posigSo dos membros (sentido das atitu-

des segmentares)

a da resistência que lhe pode ser oposta.

(É claro que o sentido da posigSo dos membros I tam

blm dado por outros nervos sensitivos).

Verifica-se que um indivíduo fatigado comete

um êrro maior do que um treinado, ao colocar

um membro numa posigSo idêntica a que êle ti-

nha experimentado, um certo tempo atraz.

Por outro lado, as diferengas mínimas de peso

apreciáveis por um indivíduo fatigado sSo mui

to maiores do que as dum indivíduo repousado.
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4- - As oscilagÔ*es efectialas por um indivíduo em pl

-

portanto em equilíbrio - sSo mais acentuadas

quanto mais se está fatigado.
o
5- - Pelo dinamografo conseguimos registar as varia

g<5es da fôrga dos indivíduos apls um esfOrgo

determinado - I claro que ela diminui muito,

com a fadiga - e I a chamada curva de esfOrgo.

6- - Vejamos agora as curvas de fadiga obtidas com

o ergografo ou com o goniometro de Dausset, o

qual tem sôbre aquêle a vantagem de mobilizar

vários musculos ao mesmo tempo, ao contrário

de um sl.

As curvas que se obtêm sSo do tipo do esquema

junto, num indivíduo nSo treinado:

e dividem-se em duas porgOes:

A 1- porcSo, em planalto, que nos indica a capacida

de de trabalho normal num indivíduo, quere dizer: quanto

mais longa fôr, em melhores condigÔ*es estará a musculatu

ra e vice-versa.

A 2- porcSo decrescente, apresenta a potência do in

fluxo nervoso dum indivíduo, para lutar contra a fadiga

crescente: quanto menor fôr, menor será esta potência.

Portanto, determinando repetidas vezes, curvas,

em cada indivíduo, com certo pêso e avaliando as distôn-

cias e as alturas das curvas, podem estabelecer-se cer-

tos tipos neuro-rausculares. Por exemplo :

1- - forte e de predomínio nervoso - 2- fase comprida

n , __, Jl^ fase comprida
2- - de predomínio muscular

-^q. fage ^j.^
Q
alto



3- - dlbil e nervoso - 2- fase comprida Q
baixo4- - astenico - 1- e 2- fases curtas

sendo :

Pêso X Altura a que e elevado = Q

Estes tipos permitem, portanto, classificar os in

divíduos quanto a, sua capacidade para o exercício, mas me

lhor do que isto, permitem as curvas ergográficas contro-

lar e graduar o exercício físico no decurso de um treino.

Estas curvas chamam-se curvas de fadiga.

NSo e ainda s6* dêste modo que poderemos avaliar o

grau de fadiga dum indivíduo: sabemos que algum tempo de-

pois de um exercício violento, podem-se regularizar o pul

so, a respiragSo, etc, mas nSo sucede o mesmo com a cur-

va de fadiga. Sl quando o indivíduo apresenta, apls um es

fôrgo uma curva semelhante h produzida antes dêsse esfôr-

go, se poderá dizer com propriedade que êle nSo está fati

gado - e I do tempo necessário para apresentar um novo er

gograma normal, que tiramos ilacgSes quanto ao grau de

treino dêsse indivíduo.



VIII - SURMENAGE

Entende-se por surmenage o estado em que se en-

contra um organismo, estado nocivo a êle prlprio e que I

consecutivo, em regra, a um exagêro quantitativo do exer

cício ou a má condugSo dêste.

0 termo, por si, exprime bem a nogSo de trabalho

a sobreposse, ou seja, um trabalho, que mesmo apls a fa-

diga resultante, se mantlm e ainda exagera mais os fenl-

menos já de si inconvenientes para o organismo que os ex

perimenta.

A seguir a um exercício intenso, principalmente

se foi executado por um indivíduo nSo treinado, sobrevem

_s vezes dOres na regiSo lombar, espáduas e membros, sê-

de, febrícula e excitabilidade nervosa com. inslnia, sen-

do os músculos atacados por um certo grau de contractura,

de rigidez, o que torna os movimentos penosos e dificeis

de executar por dOr - êste fenlmeno I a chamada curvatu-

ra dolorosa.

A patogenia dêste fenlmeno especial, mixto de fa

diga ou já surmenage, nSo está bem elucidada, mas parece

ser ainda devida aos produtos t6xicos - ácido láctico,

etc. - excretados pelo tecido rauscular e que por um de-

feito de eliminagSo, devido ás más condig<5es físicas ou

de treino de um indivíduo, se acuraulou nos musculos, de-

terminando-lhes essa rigidez.

Ås vezes êste fenlmeno aparece mesmo s6 depois

do exercício o que fácilmente se compreenderá, visto sa-

bermos que muito tempo leva o ácido láctico a ser elimi-

nado. Ê frequente nêstes indivíduos o aparecimento de
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urinas com dep6sitos de ácido úrico, explicando-se êstes

pelo exaltado catabolismo endogeno das purinas, no indi-

víduo mal treinado.

Mas mais grave do que êste fendmeno da curvatura

dolorosa I o aparecimento duma rigidez, mais intensa e

generalizada de todos os músculos, com respiragSo polip-

neica ao máximo, insensibilidade a dOr, etc. - êste con-

junto de sintomas nSo aparece todavia no homem, mas veri

fica-se a sua existência nos animais de caga perseguida

ou nos cavalos, etc. desde que tenham sido obrigados a

uma corrida longa e rápida.

No homem apresentam-se êstes fen6menos de surme-

nage sob dois aspectos: o agudo e o crlnico.

Na surmenage aguda o indivíduo que está efectuan

do um esfôrgo violento, pára repentinamente e cai sem sen

tidos com a respiragSo super-final e pulso pequeno e irre_

gular, suores frios e ap6s êste acidente, se recupera os

sentidos, tem violentas dores de cabega e lassidSo inten

sa.

0 mecanismo íntimo dêstes acidentes I discutido:

Se para uns e o calor desenvolvido pelo trabalho

muscular que, atingindo um elevado grau, coagularia a

substância rauscular, para outros, êste calor actuaria an

tes tornando inexcitéveis os centros vegetativos centrais.

Outros ainda, pensam que a acumulagSo de valen-

cias ácidas e outros produtos tlxicos, em excesso, seriam

os responsáveis por estas alterago*es. Há certamente na in

timidade dêste processo um factor coadjuvante que I a per

da de água intersticial pelos suores por vezes abundantís

simos dfcstes indivíduos, durante o exercício.

Na surmenage crlnica há um predomínio do catabo-
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lismo sôbre a corrente assimiladora, de modo que se pro-

duz um emagrecimento progressivo com perda de reservas,

perda que nSo e preenchida com a aquisigSo de novos ele-

mentos.

Nêste tipo de surmenage, podem verificar-se os

seguintes aspectos: ou se trata dum indivíduo normal, mas

no qual o excesso de exercício nSo e compensado por
—

A/vu^a-kx, suficientes; ou se trata dum indivíduo doente de

qualquer fungSo, por exemplo, digestiva, em que a dificul

dade de assimilagSo dêstes Jsv^ivJCc^ nSo I compatível

com um exercício, ainda que êste seja bem conduzido; ou

ainda, se realizam estas duas condig<5es simultâneamente.

Esta surmenage traduz-se muitas vezes por esta-

dos que se exteriorizam por um s6 orgSo ou sistema. Por

exemplo: se incide sôbre o sistema nervoso, o indivíduo

apresenta-se neurastenizado, se incide sôbre o sistema

muscular e a astenia, etc. que o apoquenta, e temos, por

tanto, diversos tipos de surmfenage crlnica: a surmenage

intelectual, a surmenage física, etc.

Para evitar, tanto a surmenage aguda como a crl-

nica, I necessário agrupar os indivíduos de modo a selec

cionar, a separar para um lado os incapazes e para outro

os que podem efectuar os exercícios por terem condig«5es

para isso e dentro dêstes ainda há que estabelecer dife-

rentes graus, conforme o seu pêso, espirometria, altura,

fôrga muscular, etc.

É pois necessário, de inicio e sempre, um exame

mldico pormenorizado e consciencioso para apls a sua apro

vagSo serem os indivíduos dispostos em categorias, sem o

que fácilmente se produzirSo os acidentes de surmenage

aguda ou crlnica.



Mas ainda dentro do exercício há que estabecer

uma graduagSo.

Uma aceleragSo excessiva do pulso com polipneia

irregular, entrecortada, pode significar já um trabalho

a sobreposse.

Criar exercícios que se adaptem a cada indivíduo

e que o levem a um grau, o mais elevado possível, de per

feigSo estrutural e dinâmica, evitando-lhe os acidentes

de que falámos I, por último, o objectivo final do curso

que freqttentámos.
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