
 A nossa paixão … correr, simplesmente correr.
 Corremos, corremos, corremos, sempre que podemos ... é a nossa paixão. Faz-nos sentir bem e não queremos parar.
 Já somos uns quantos e a cada dia que passa, mais se juntam a nós.
 Ansiamos que chegue a hora de calçar os ténis, trocar de roupa e ir para a rua, mesmo que o tempo não ajude.
 Passada após passada, sentimo-nos livres, com o coração e os músculos a trabalhar e a cabeça esvazia-se, para simplesmente correr.
 As pernas endurecem e as pulsações sobem, enquanto impulsionamos o corpo para uma nova corrida.
 No passado, ainda recente, contentávamo-nos com meia hora de corrida, com interrupções pelo meio, para baixar o ritmo cardíaco e
 voltar a ganhar fôlego. Terminávamos transpirados, exaustos e às vezes com pouca vontade de voltar.
 Ultimamente o treino normal já anda próximo de uma hora … e terminamos muito mais frescos e com vontade de regressar.
 A evolução faz parte do jogo e torna a corrida cada vez mais agradável. Até mesmo nos dias mais difíceis, aqueles em que nos
 custa mais, conseguimos tirar prazer, ao sentir que se pode vencer a fadiga e que, a cabeça nos leva mais longe do que pensávamos.
 Agora é o cérebro que comanda o corpo. No príncipio, era o corpo que dizia "basta".

 Será que já somos corredores a sério?
 Não somos, nem queremos ser, mas gostamos da adrelanina, que a corrida nos transmite. 
 Gostamos de participar em provas, do ambiente que se gera, antes e depois das mesmas.
 Entra no nosso mundo … no mundo BRRnightRUNNERS ™.
 Torna a corrida um hábito. A tua saúde agradece. 

 Junta-te a nós, todas as quartas-feiras à noite (às 21 horas),
 na estátua do Alfredo da Silva (mesmo no centro do Barreiro).

 A marca BRRnightRUNNERS ™ foi inspirada nos moínhos de vento.
 A forma geométrica utilizada na parte superior do logotipo, criada a partir do telhado dos moínhos, pretende representar uma seta, ou seja,
 a indicação da direcção da meta, do ponto de chegada, do destino, do objectivo a alcançar.
 A cor preta utilizada nas letras e nas formas geométricas, representa a noite e o amarelo de fundo, a segurança, por ser uma cor
 reflectora/ visível de noite.
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