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Realizou-se no último fim-de-semana a 1ª etapa de Surf/Longboard (CIRCUITO RIP CURL/SINES 

SURF CLUBE 2009), na Praia de São Torpes (PicoLoco), em Sines. 

 

A 1ª etapa, Kalux PicoLoco Classic, contou com a participação de 11 atletas no Longboard, 28 

atletas na classe Open , 8 atletas na classe Femininos e 19 atletas na classe de Sub-16, o que 

perfaz um total de 66 inscritos. 

 

 

 

A prova contou com atletas oriundos de diversos pontos do País, nomeadamente Algarve, 

Sesimbra, Lisboa, Porto, e todo o Litoral Alentejano.  

As condições não foram as melhores no sábado com ondulação de cerca de meio metro e algum 

vento. No Domingo, a parte da manhã com pouco vento e ondulação a rondar um metro, o nível 

dos atletas subiu bastante e tivemos bons momentos de Surf e Longboard. 
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A muita juventude na praia revelou atletas que garantem o futuro e desenvolvimento da 

modalidade pois o nível é cada vez mais elevado em jovens cada vez mais novos. O 

vencedor da etapa em Sub-16, Basile, com 15 anos, com um surf muito fluído e manobras 

de grande nível, deu espectáculo (3ª fotografia). A Cláudia Santos, sineense, 15 anos, 

sócia SSC nº 79, também não lhe quis ficar atrás e decidida, teve também bons momentos 

(1ª fotografia), foi uma justa vencedora e demonstrou que o Surf feminino está em alta no 

Litoral Alentejano. Parabéns Cláudia e Basile. A tenda Rip Curl, com puffs, cadeiras, 

revistas, foi o point de relaxamento preferido dos mais novos (ao lado). Os mais velhos 

também estiveram muito bem, com os atletas de longboard “de muito boa onda” a irem 

ao extremo e onde o Pedro Barata foi melhor. A final do Open muito disputada, entre o 

Manel João, Kalú, Tiago Silva e Paulo Alves foi ganha pelo último, atleta do Algarve. No 

entanto os atletas locais deram muita luta tendo sido uma decisão difícil para a equipa de Juízes. A equipa de Juízes 

liderada pelo Pedro Barbosa, Juiz oriundo de Santo André, com larga experiência nacional e internacional, teve um 

excelente desempenho contribuindo decisivamente para o sucesso da competição. Obrigado. 

RESULTADOS: 

LONGBOARD 

1º Lugar :PEDRO BARATA(11,00) 

 

2º Lugar :JOSE MADI(9,17) 

 

3º Lugar: GUSTAVO COSTA(8,93) 

 

4ºLugar:NELSON LOUZEIRO(7,77)  

 

FEMININO 

 

1ºLugar:CLAUDIA SANTOS 

 

2ºLugar:RITA RODRIGUES 

 

3ºLugar:RITA SAIAS  

 

4ºLugar:FILIPA ALEXANDRA 

 

SUB-16 

1ºLugar: BASILE 

 

2º Lugar: MATEUS REGO 

 

3ºLugar: GABRIEL BOTELHO 

 

4ºLugar: FRANCISCO DUARTE 
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OPEN 

 

1º Lugar: PAULO ALVES 

 

2º Lugar: MANEL JOAO 

 

3º Lugar: TIAGO SILVA 

 

4º Lugar: KALU 

 

MUITOS PARABÉNS A TODOS.  

 

ORGANIZAÇÃO:   

 

APOIO:        Câmara Municipal de Sines e JF Sines 

 

PATROCÍNIOS: 

 

 

PARCERIAS: Associação de Surf do Alentejo, Associação de Surf Milfontes, Surf Clube Sesimbra, 

Ginásio Clube de Sines, Resgate. 

 


