
Foi inaugurada, em Lisboa, a loja Pro Runner. Situada em pleno Parque das Nações, na 
esquina de uma das principais Alamedas daquela zona, este novo espaço comercial 
auto-intitula-se “a primeira loja exclusivamente dedicada à corrida na península 
Ibérica”. 
 
Num ambiente descontraído, diversas foram as caras conhecidas que não deixaram de 
marcar presença, sendo Patrícia Mamona a mais aguardada.  
 
A poucos dias de viajar para Londres, a recente vice-campeã europeia na disciplina do 
triplo salto acedeu, gentilmente, a todas as solicitações, tendo, na ocasião, mostrado que 
está confiante e declarado que “o trabalho já está feito e, agora, é só desfrutar de cada 
momento até aos Jogos e fazer uns arranjos pequeninos. Agora, é chegar lá e dar o 
meu melhor.  Sinto-me muito confiante. Estou alegre, estou contente. Vão ser os 
meus primeiros Jogos e vou lá com o intuito de fazer o meu recorde pessoal, que é 
sempre o objectivo máximo. E sei que se estiver a esse nível, é possível, a final. Neste 
momento, dizer que vou ganhar uma medalha, é complicado, devido às que estão a 
um nível superior ao meu, mas, tudo pode acontecer. O objectivo máximo era o 
recorde pessoal, que já está feito, e, agora, não estou lá com a pressão de ganhar 
medalhas, mas, tudo o que vier é bom”. 
 
Estivemos, também, à conversa com Nuno Barros, director da loja, que nos deu a 
conhecer um pouco do que está por trás do conceito da mesma e o que o atleta poderá 
encontrar aquando da sua visita. 
 
“Em Portugal, só há lojas generalistas e Lisboa já era, praticamente, a única capital 
europeia que não tinha uma loja com estas características. Nós já andamos a 
trabalhar neste projecto há dois anos e não há outra, em Portugal, com estas 
características. Eu diria, mesmo, não há outra na Europa”. Questionado sobre o 
porquê desta afirmação, o responsável salientou que “o projecto não é só o espaço-
loja e a venda de produtos. Temos uma zona de venda de serviços. Temos um pequeno 
centro de treinos e dois gabinetes que irão ser emprestados para prestar serviços 
especializados, sempre relacionados com a corrida (nutrição, fisiatria, fisioterapia 
numa perspectiva de diagnóstico, …), um espaço social, entre outros”.  
 
No entanto, as novidades não se ficam por aqui. “Será uma oferta de 360º. Também 
teremos o nosso clube de corrida, com o mesmo nome, onde as pessoas poderão 
juntar-se a nós através de uma comparticipação financeira. Ou seja, nós aqui iremos 
ter desde a pessoa que vem só para comprar um par de sapatos ou de meias, até à 
pessoa que vem para uma consulta. O nosso espaço é vocacionado, não só para o 
praticante, mas, para qualquer pessoa que goste e sinta a modalidade, mesmo que 
não seja praticante” 
 
Com  uma equipa de colaboradores liderada por um triatleta e toda ela praticante da 
modalidade e formada pelas próprias marcas, a Pro Runner pretende dar uma resposta 
ímpar a todos que ali se dirijam, sendo que um das situações onde isso, certamente, 
ocorrerá, será aquando da realização dos treinos que a mesma irá levar a cabo em 
Setembro, visando a preparação para a Meia-Maratona de Portugal, que terá lugar no 
dia 30 daquele mês. 
 
Texto e Fotos: José Duarte 
 



 

 





 

 



 

















































































































 


