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O PLANO 
SECRETO DE 

HELENA 
COELHO 

ESCAPADELAS 
WELLNESS 

EM PORTUGAL 

EXERCÍCIOS PARA 
UM RABO FIRME 

RECEITAS PARA 
MANTER A LINHA 

FIT! SAUDÁVEL! CON FIANTE! 
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GANHE 
NO JOGO DA 
SEDUÇÃO 

     

        

     

ELA MUDOU 

     

PARAA CAPA 

  

BARRIGA 
ASSIM 
EM 16 MINUTOS 
POR DIA 

 

    

INSPIRE-SE 
E ENCONTRE 

A SUA MELHOR 
VERSÃO 
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MODA 
E BELEZA 
LOW COST 

   

    

       

     

IDEIAS PARA UM 

 

   

VERÃO 
EM FORMA 

il 



-- • • 

11c1X1_11 
DESCANSO PARA O CORPO E MENTE 
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Neste ano atípico, nada como aproveitar' 
o rirão para conhecer Portugal de norte 
a std. Saiba o que pode fazer, onde comer 

e onde passar a noite em segurança. 
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AVENTURA A NORTE 
Que Portugal é uma caixinha 
de surpresas todos já sabemos, 
mas há sempre algo novo a 
surpreender. O projeto Portu-
gal Active é prova disso e tem 
uma série de atividades dispo-
níveis que prometem tornar 
quaisquer férias inesquecíveis. 
Pode fazer uma caminhada e 
dar um valente mergulho num 
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dos locais mais fascinantes do 
nosso país. A aventura começa 
na Serra D'Arga e mais não 
podemos dizer - mas podem-
os já adiantar que pode fazer 
um passeio a cavalo pelos 
recantos de Viana do Castelo. 
Aventure-se! 

Localização:  Portugal Active 
- Av. do Cabedelo, Nr 1851,  

Praia do Cabedelo (Viana do 
Castelo) 
Contactos:  927161771; info. 
portugalactive@gmail.com 
Mais info:  portugalactive.com 

ATIVIDADE OUTDOOR 
NO PINE CLIFFS 
Casada ou solteira? Women's 
Health! A verdade é que 
quando se tem o compromisso 
com a saúde e a disciplina de 
manter um estilo de vida ativo, 
pouco interessa o compromis-
so amoroso que se tem. O 
foco aqui está mais em nós 
e no nosso bem-estar! Pois 
bem, fomos conhecer o Pine 
Cliffs Resort, em Olhos d' Água 
(Albufeira), e ficámos maravi-
lhadas em termos gerais. 
Começando pelo que nos 
levou lá, as opções de ativi-
dades físicas... Da bicicleta 
ao ténis, do golfe à natação, 
do yoga ao Pilates na relva com  

o mar de fundo, tudo funciona 
e nos causa aquele friozinho na 
barriga de quem quer aproveit-
ar cada espaço, cada modali-
dade. Foram assim as nossas 
manhãs de estadia no Pine 
Cliffs Resort, até que ao fim da 
tarde fomos fazer uma aula de 
cycling com o personal trainer 
Josué, no Active by Serenity. 
E para tudo! Que lugar é este? 
Uma espécie de barracão 
moderno com janelas amplas 
e vista para o campo de golfe. 
De um lado, aulas de Pilates e 
artes marciais, do outro 
cycling, ginásio e equipamento 
de CrossFit. Uma palavra: 
Adorámos! Depois de cuidar 
do corpo, há que cuidar da 
mente. Fomos até ao Serenity 
Spa estrear a nova massagem 
de 50 minutos para reforçar 
o sistema imunológico que, 
segundo a diretora Maria 
D'Orey, é um dos tratamentos 
mais requisitados no momento 

Pl,1, 111U, P1 ACME 
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PINE CLIFFS 

neste pós-isolamento. Por falar 
nisso, não nos sentimos 
minimamente inseguros nesta 
que foi também a nossa 
primeira estadia em hotel. O 
resort segue todas as normas 
da Organização Mundial de 
Saúde - até tem tapetes com 
desinfetante para o calçado 
em todas as entradas - e todas 
pessoas, funcionários e 
clientes, respeitaram os seus 
espaços. Isso foi notório nas 
piscinas, nos jardins e até na 
praia privativa. Por falar em 
praia, adorámos o peixe do 
restaurante Maré e a cataplana 
no Pescador. Não resistimos! 
Prometemos voltar. 

Localização: Pine Cliffs, Praia 
da Falésia, 8200-912 
Albufeira 
Contactos: 289 500100; 
reception.algarve@luxury-
collection.com 
Mais info: pinecliffs.com/pt 




