
AAMBIÇÃO COMO QUALIDADE
A carreira televisiva tem sido a principal 

rampa de lançamento de Ângelo Rodrigues. 
Após a novela Laços de Sangue, a próxima 
etapa é desempenhar o papel principal  
da nova aposta da SIC, Rosa Fogo, tornando-o  
no protagonista masculino mais novo de 
sempre na ficção nacional. Além de futuros 
projectos cinematográficos, da conclusão do 
curso na Escola Superior de Teatro e Cinema  
e do lançamento de um álbum a solo, ainda 
tem tempo para treinar intensamente. Siga  
o exemplo, acabe com as desculpas e também 
conquiste um corpo Men’s Health!

NÃO CEDA À PRESSÃO
O seu emprego não lhe facilita (em nada)  

a vida? Tudo tem solução e desdramatizar  
é o conselho de Ângelo. “Se estiver constan- 
temente a ponderar cada passo que dá, não 
evolui. Por vezes, a melhor estratégia é não  
ter uma estratégia estanque. O importante é 
aceitar que nem tudo corre como imaginamos 
e que é no inesperado que surgem as melhores 
surpresas”, explica. Se por outro lado são as 
críticas que o deixam foram de si, lembre-se 
sempre de “analisar a pertinência da crítica 
e, caso seja construtiva, ouça-a. Pode até não 
registar à primeira mas, se tiver validade, 
acaba por ajudar a tornar-nos melhores”, 
acrescenta. Se o seu objectivo é conquistar um 
corpo Men’s Health, saiba que “é fulcral ter 
um equilíbrio entre as três esferas da sua vida: 
profissional, privada e íntima. Ao cultivar 
uma harmonia entre estes três factores, 
fisicamente será mais fácil manter uma boa 
aparência e treinar como deseja”, explica.

TREINE INTENSAMENTE
Para ser a actual capa MH, Ângelo 

submeteu-se a um treino intensivo de seis 
semanas, com cinco treinos semanais, 
divididos por duas etapas. “No primeiro mês 
trabalhei um grupo muscular por dia, ao passo 
que no segundo mês insisti mais nos treinos 
direccionados para o peito e para a zona 
abdominal”. Para que o trabalho fosse (ainda 
mais) completo, “procurei obter estímulos  
de outros desportos como a natação, 
atletismo, boot camp e, ocasionalmente, jogos 
de futebol. Contei também com ajuda do 
meu personal trainer Pedro Pintéus, que me 
manteve sempre focado e me deu o incentivo 
necessário para testar os meus limites. Foi 
intransigente e, ao mesmo tempo, o maior 
impulsionador deste objectivo, com o grau  
de exigência pretendido. O Clube VII aceitou, 
desde logo, o desafio e acolheu-me da melhor 
maneira, o que se revelou uma mais-valia para 
conseguir alcançar este objectivo”.

Capa
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ÂNGELO RODRIGUES passou da ficção televisiva  
para a realidade MH e revela agora todos os segredos  

para você  também conseguir conquistar um corpo assim!
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CORPO  
DE CAPA 

MEN’S HEALTH



DEFINA O SEU SIX-PACK
Uma das maiores dificuldades para os 

homens é conseguir ‘secar’ a zona abdominal  
e assim evidenciar o six-pack. Mas para tal,  
é necessário um duplo trabalho composto 
por treinos intensos e uma boa alimentação, 
“pois é a alimentação que faz com que o nível 
de excelência de um six-pack, se assim se pode 
chamar, seja melhor ou pior”, explica Ângelo. 
Nos homens, a percentagem de calorias  
e hidratos ingeridos teimam em alojar-se 
na zona abdominal e há que contrariar isso. 
“Há quem defenda que treinos com carga 
é a melhor solução, mas eu penso que não. 
O meu conselho é que complementem 
um bom treino de musculação com 
exercícios cardiovasculares que estimulem 
verdadeiramente a perda de gordura”. Depois, 
durante os treinos, e “para trabalhar bem  
o six-pack e o recto abdominal, é importante 
ter um enorme controlo da respiração e um 
sentido de consciência corporal. E claro, com 
a alimentação correcta e insistência nesse 
grupo muscular, os resultados começam 
a evidenciar-se. No meu caso, fiz 1.000 
abdominais por dia durante dois meses”.  
O resultado desse trabalho está bem definido!

COMA BASTANTE
Mas coma de forma equilibrada! A dieta de 

Ângelo para obter um corpo MH foi bastante 
rígida e obrigou-o a seccionar as refeições. 
“Comia sete vezes por dia e tentei ingerir 
alimentos ricos em proteína e com poucos 
hidratos de carbono, muita fruta, frutos secos 
e água. As refeições principais, com carnes 
brancas ou peixes vermelhos, foram sempre 
acompanhadas por salada”. Está na altura 
de fazer o mesmo. Mas para ter uma melhor 
noção dos alimentos que deve ingerir, Ângelo 
revela os que escolheu: “Essencialmente, 
comia peito de frango, salmão, arroz basmati, 
saladas, nozes, pinhões, queijo magro, aveia, 
leite de soja e ovos cozidos”. Esta dieta 
originou “uma necessidade constante de 
comer. Desta forma, é importante gerir muito 
bem a ingestão dos alimentos. No meu caso, 
criei uma rotina de comer de duas em duas 
horas e, sempre que tinha fome, enganava  
o estômago com frutos secos”, explica. 

SEJA RECOMPENSADO PELO ESFORÇO
Após dois meses de treino intenso e enorme 

dedicação, Ângelo Rodrigues obteve a sua 
recompensa: é a capa de Setembro da maior 
revista masculina do mundo. “É um motivo  
de orgulho sentir que apostaram em mim 
para a capa da Men’s Health. Sentir que 
correspondi aos padrões exigentes que  
a revista tem só me deixa ainda mais 
realizado”. Pronto para começar a treinar?

A PARTE FINAL
Nesta 2ª fase, “o objectivo principal 
passou a ser a definição e funcionalidade 
do Ângelo. Começámos a trabalhar com 
cargas um pouco mais baixas, para 12-15 
repetições, utilizando materiais adicionais, 
tais como bolas suíças, bosu, exercícios 
em instabilidade, com um incremento do 
trabalho cardiovascular durante o trabalho 
dos diferentes grupos musculares”, refere 
Pedro Pintéus. Recorreu-se também a “uma 
variação de exercícios e ângulo de execução 
dos mesmos, para que o recrutamento 
das fibras musculares sofresse novos 
estímulos”, acrescenta. 
Mas não foram apenas os exercícios que 
sofreram alterações. “Também o intervalo 
de repouso entre séries passou para os trinta 
segundos, pois tínhamos como objectivo  
a manutenção da frequência cardíaca du- 
rante o treino num patamar mais elevado”, 
revela o director técnico do Clube VII. 
Para além do treino, “o Ângelo começou  
a realizar aulas de outdoor training no Clube 
VII, uma vez por semana, onde se misturou  
a componente cardiovascular com o trabalho 
de força. Estas aulas consistiam em treinos 
de 30 minutos de abdominais (duas vezes por 
semana) e 2.000 m de natação (duas vezes 
por semana), explica. E tudo isto para além 
do treino. Quem disse que era fácil ser capa 
Men’s Health?

NÃO MENOS IMPORTANTE…
Para o objectivo ser concretizado na 
perfeição, “o Ângelo submeteu-se a uma 
dieta rigorosa durante todo o processo de 
treino. Contudo, na última fase reduziu-se um 
pouco mais a ingestão de hidratos de carbono 
para que estivesse em excelentes condições 
para a sessão final”, explica Pedro Pintéus.
O segredo para ter conquistado esta 
definição muscular, “residiu em1º lugar,  
no gosto e dedicação com que treinou;  
em 2º lugar, na disciplina/regularidade  
de treino pouco normal (nunca faltou)  
e em 3º lugar, nos cuidados alimentares que 
manteve durante todo o processo de treino”, 
acrescenta. Estes factores conjugados 
resultaram na capa da revista Men ś Health 
que o vai acompanhar durante este mês!

AS PRIMEIRAS TRÊS SEMANAS
PEITORAL 
| Supino Inclinado
| Aberturas inclinadas
| Wide Chest Press
| Supino Plano
| Aberturas Planas
| Press Inclinado com Halteres

DORSAL 
| Elevações livres em supersérie  
com lombares
| Remada horizontal unilateral  
com cabo
| Lat Pulldown
| Remada baixa com barra olímpica
| Remada horizontal “arqueiro”  
(com rotação)
| Elevações à nuca

PERNA 
| Agachamento livre
| Leg Curl
| Peso morto
| Lunge alternado com halteres
| Agachamento power plate
| Gémeos unilateral
| Leg extension

OMBRO 
| Press com halteres
| Elevações laterais nos cabos
| Elevações laterais com halteres, 
deitado
| Voos com halteres
| Elevações frontais com cabo em 
supersérie com remada alta com barra

BRAÇO
| Bicípite TRX + Tricípite invertido TRX
| Bicípite barra z + Tricípite à testa com 
barra Z
| Bicípite cabos + kickback cabos
| Curl com halteres, sentado no banco 
inclinado + tricípite à testa com 
halteres, sentado num banco inclinado
| Hammer com halteres + puxador 
tricípite cabos

Nas primeiras três semanas foi 
trabalhado apenas um músculo por 
sessão (hipertrofia muscular). O treino 
dividiu-se em 3 ou 4 séries por cada 
exercício com cargas ascendentes 
 e com 12-10-8 repetições. 
As fases de recuperação entre séries 
eram utilizadas para realizar treinos 
abdominais que tinham a duração  
de 60 segundos.

EIS O EXEMPLO DE UM DIA DE REFEIÇÕES
1º Pequeno-Almoço: Leite de soja com banana  
e aveia;
2º Pequeno Almoço: Sandes de pão integral com 
peito de frango, queijo magro e alface + maçã 
verde e pinhões;
Almoço: Peito de frango com arroz basmati  
e salada;
1º Lanche: Sandes de pão integral com peito  
de peru, queijo magro e alface + nozes;
2º Lanche: Sandes de queijo fresco;
Jantar: Salmão grelhado com brócolos / 
espinafres e cenoura;
Ceia: Maçã verde e 4 claras de ovo cozidas.  MH
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