
Da próxima vez que alguém vier com a desculpa "o ginásio não e para mtm",
mostre-lhe estas paginas. Novas aulas, ginásios com conceito (mais tarde ou mais

cedo tinha de ser) e boas razoes para ficar em forma.

CROSSFIT
IFIGHT
O ] Fight é um clube de fitness
vocacionado para os treinos
de luta (muay thai, jiu jitsu,
krav maga, estálátudo), mas
também paraoutras modalidades

igualmenteenergéticas,
que acaba de fazer um ano.
Recentemente abriu uma box de
crossflt n o piso - 1 , modalidade

que 50% das pessoas que segue
no Instagram deve fazer. Mas
há mais novidades. AaulaMiss
Fight, umtreinodecombate e

tonificaçãosóparasenhoras,
mesmo acalhar para antecipar a

prova do biquini. -> Av. da República.

428 r/e. 2 1 043 7290. Livre trânsito: 65€

STIKIBEATS
MSB STUDIO
O MSB Studio foi criado por
Mafalda Sá da Bandeira em 2014,
dentro do Jazzy, em Santos,
como um espaço totalmente
feminino, onde os homens não
entram. Quem sempre gostou de
simularuns mooves de baterista
em pistas de discotecas vai gostar
das aulas de stikibeats. "São

aulas 100% cardio, com muito
ritmo e bem dinâmicas, para
trabalhar glúteos, abdominais,
braços e pernas, sempre como
se estivéssemos a tocar bateria
ao ritmo damúsica", diz. Podem
ser sons mais africanos ou de
outros estilos e há uma parte mais

coreografada ao início, seguida
de outra no colchão. Tudo para
SUar. -» Rua da Cintura do Porto de Lisboa,

ArmazémJ (Jany). Seg-Sex 08.00-14.15.

mafaldasadabandeirastudio@gmail.com.

Livre trânsito mensal 59€

CORE TRAINIHG
ENERGY

Oque agrande maioria das

mulheres procura no exercício
físico é fortalecer os abdominais e

os glúteos (ok, algumas preferem
trabalhar o aterrador músculo
do adeus). O Core Training,
do ginásio Energy, está aqui
para satisfazer, quer dizer,
para fortalecer esses mesmos

músculos, numa aula focada no
centro do corpo, com exercícios

que também reforçam a zona
lombar. Mas há mais novidades:
aulas de boxe e kickboxing, de hip-
-hop, de runníngoutdoor, com 45
minutos de corrida em Monsanto,
e de Step, si m, a modali dade que
foram buscarão baú. -> GaienasTwin

Towers,RuadeCampolide,3sl,lojaG.2lo99

4662. Mensalidade a partir de 2 1 C

AULAS XPRESS
HOLMES PLACE

Chama-se Xpress parque duram

apenas 15 minutos. Mas se

pensa que são aquilo que os

brasileiros chamam de "moleza",
desengane-se: são rápidas e

dolorosas. As de abdominais já
existem há anos - se frequenta o

ginásio já deve ter visto genteem
sofrimento no chão -, assim como

as de circuito. Mas agora estão
todas juntas sob ochapéuXpress
etêm nomes como Roller, para
rejuvenescimento e renovação,
ou Functional, numtreinocom
pesos de diferentes imensidades.
-* Em todos os Holmes Place da Grande Lisboa.

Adesãoapartirde39€(lsdias)

NOVO GINÁSIO
THE CODE
Em boa verdade, este antetítulo
deviaser "novos ginásios". O

primeiro The Code abriu em
Janeiro no Estádio Universitário
e o segundo, no Mercado 3 1 de

Janeiro, inaugurou em Abril.
Aliás, a formulação correctaé
novos ginásios boutique. São

mais intimistas, só se paga
quando se treina, o sistema

desométopodegamaeos
balneários estão ao nível das

casas de banho de um hotel
de luxo. Em breve vai ser

possível até reservar no site

uma passadeira, uma bicicleta
e um saco de boxe. Há três
modalidades: o Combust, treino
de alta intensidade, o Collide,
numa sala com sacos de boxe,
e o Cycling, uma sala cheia de
bicicletas (apenas no Saldanha).
-> Estádio Universitária de Lisboa; Mercado 31

de Janeiro. 96617 7855. 14€(au1a avulso),

46€(pack6aulas)

NOVO GINÁSIO

THE FUNCTIONAL

Os treinos funcionais, sem

máquinas, com o uso do corpo
e de pequenos materiais de apoio
- como cordas, pesos, elásticos -
são uma realidade cada vez mais

presente no mundodo exercício
físico.OThe Functional, no
Chiado, segue a ideia, num ginásio
sem máquinas ou passadeiras,
com treinos adaptados ao corpo e

objectivosdecada pessoa.
Tanto em regime individual, como
em treinosde grupo, mas sempre
com poucas pessoas poraula.
-* Rua António Maria Cardoso, 18.

913667398 60€/sessão
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