
O The Code tem apenas
duas salas: Combust
e Collide - tal como
os nomes das aulas

INÊS MENDES OLIVEIRA

EMARKUSALMEIDA

LM Não é que os ginásios sigam ten-
dências, mas é possível determinar
vima vertente comiam em muitas
novas modalidades: o treino de alta
intensidade. No The Code, a mais
recente boutique fitness - que se
caracteriza por dar especial aten-
ção aosbalneários, equipados com
cremes hidratantes, águamicelar,
secadores, placas de cerâmica e

mesmo rebuçados de mentol - de
Lisboa não é diferente, mas sim
inovador. É que aqui, apesar de o

foco ser este tipo de treino inter-
valado e o boxe (no futuro, o

cycling vai ser também um dos

protagonistas das aulas), o am-
biente e mesmo o seu equipamen-
to não se assemelham aos ginásios
habituais.

O The Code é diferente em qua-
se tudo : apenas existem duas salas
- a Combust e Collide - e conse-
quentemente duas aulas com os

mesmos nomes . O espaço não tem
janelas e iluminação é proposita-
damente parca: as luzes acen-

dem-se e apagam-se ao ritmo da
música, como numa discoteca.

A aula Combust tem 45 minutos
divididos em dois momentos:
exercícios em passadeira sem mo -
tor , que funcionam apenas com a

força do corpo (a sala está equipa-
da com 20) , e numa box de treino
funcional. Naboxprivilegiam-se
os exercícios localizados (abdo-
minais, agachamentos e pran-
chas) e com pesos (bolas medici-
nais e kettlebells) , organizados
por estações. Ou seja, a cada cinco
minutos está-se a trocar de exer-
cício . Há apenas 30 segundos para
descansar.

JánasalaCollide estão pendura-



dos 40 sacos de boxe. Aqui, sem-
pre a comando do instrutor, só se

descansa com autorização. O ob-
jetivo é esmurrar o saco comforça
a um ritmo acelerado. Esta aula é

uma introdução às modalidades
de combate como o kickboxing ou
omuaythai.

No The Code dão especial aten-
ção à música. As playlists são cria-
das por um D J que faz uma seleção
diferente para cada aula, que a

longo prazo será possível marcar
previamente, tal como as passa-
deiras ou sacos de boxe .

O The Code tenciona abrir dez

espaços pelo país. O segundo a

inaugurar será no Saldanha,
também em Lisboa, já com aulas
de cycling. Aqui a forma de pa-
gamento também é diferente:
não existe fidelização nem
mensalidade. É possível com-
prar aulas individuais ou pacotes
de aulas, o
THE CODE OFERECE AULAS

EXCLUSIVAS, MÚSICAS
REMIXADASPORDJ
E BALNEÁRIOS DE LUXO

LISBOA
O The Code vai abrir outro
polo no Saldanha ainda em fe-
vereiro deste ano. As aulas, de

45 minutos, são diferentes to-
das as semanas.

The Code
Estádio Universitário de Lis-
boa, Azinhaga Galhardas, Lis-
boa 1 1 966 177 855 1 1 www.the-
code.pt 1 1 7 hàs 221130 (sáb. 9h-
-13; fecha dom.) 1 1€14 (uma aula)
até €168,75 (25 aulas para usu-
fruir até 10 meses)


