Portugal Inovador

Lazer
de alta

competição
Promover os desportos de raquetes, obedecendo aos mais competitivos padrões de qualidade.
Foi sob este desígnio que nasceu a Rackets Pro, proporcionando um diversificado leque de
soluções para os apreciadores de modalidades como o Ténis ou o Padel.
Ao leme deste ambicioso projeto, encontramos Carlos
Pratas que, mediante décadas de paixão pelo desporto, conta
no currículo com a fundação, em 2013, do Nacional Padel (na
rua de São Bento, em Lisboa) – nada mais, nada menos do
que o primeiro clube exclusivamente dedicado a uma atividade
cuja popularidade haveria de crescer em breve. A comprová-lo,
basta recordar que o avançar dos anos rimou com uma contínua
aposta não apenas em torno desta modalidade, como também
de outros desportos (nomeadamente o já mencionado Ténis), a
ponto de hoje serem cinco os Clubes geridos pela Rackets Pro.
Incluem-se, nesse leque, o Racketspro Nacional Padel (São
Bento, Lisboa), Racketspro Quinta da Marinha (em Cascais),
o Racketspro EUL (localizado em pleno Estádio Universitário
de Lisboa) e o Racketspro Saldanha, bem como o Racketspro
Aquafitness (que resulta de uma parceria celebrada com esta
rede de fitness, na Charneca da Caparica). Efetivamente, “esta
empresa nasceu em 2012, acreditando que o Padel era uma
área de negócio em que valia a pena investir porque havia
condições favoráveis para crescer”, sustenta o sócio-gerente.
Volvidos seis anos, os dividendos estão à vista: existe uma
equipa de 80 colaboradores empenhada em garantir que os
11.000 membros possam ter acesso a um conjunto de momentos verdadeiramente únicos.
Subjacente ao conceito, existem três áreas de negócio, que
incluem o aluguer de campos (para a prática de desporto entre
amigos e família), a organização de eventos (no seio da qual
se englobam serviços de catering) e as aulas (desenvolvidas
por um elenco de mais de 40 professores munidos com a mais

avançada formação e competência técnica para usufruto dos
cerca de 1.400 alunos inscritos – cujas idades oscilam entre os
3 aos 70 anos). Comum a todas estas vertentes é a garantia
de “uma experiência muito positiva”, que extravasa a prática
do desporto e que se evidencia na acessibilidade, limpeza e
harmonia das instalações, na existência de espaços para o
convívio e na aposta em materiais e infraestruturas da melhor
qualidade.
Entusiasmado com a crescente adesão em torno do Padel e
do Ténis, Carlos Pratas faz referência também a outro conceito,
por si introduzido em Portugal: nada mais, nada menos do que
o The Code – um ginásio boutique que desenvolve aulas de
fitness orientadas “por profissionais de grande capacidade”,
comprometidos em prestar um acompanhamento individualizado a todos os membros, que têm acesso a balneários de
excelência, equipados com produtos de higiene para utilização
gratuita. Os mais curiosos poderão aventurar-se por este universo do fitness no Estádio Universitário de Lisboa (Laranjeiras)
ou no Mercado 31 de Janeiro (Saldanha).
Seguro de que a marca The Code deverá crescer nos
próximos anos, é com entusiasmo que o nosso interlocutor
encara o futuro. Igualmente fixo no horizonte está o desejo de
“internacionalizar” a Rackets Pro, na tentativa de que os seus
Clubes possam “acolher atletas de alto nível”, aproveitando “as
excelentes condições climatéricas” de um país que tem vindo
a reunir a preferência não apenas de um crescente número
de turistas, como também de verdadeiros apreciadores de
modalidades como o Padel e o Ténis.

