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ESTAÇOES NÁUTICAS 

DESPORTOS•UATIC 
O Turismo Centro de Portugal desafiou 
Record para uma experiência diferente 
e a verdade é que não nos saímos nada mal 
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PEDRO FILIPE PINTO 

Ser um atleta olimpico como 
Fernando Pimenta (canoagem), 
Frederico Morais (surf vai parti-
cipar nos Jogos Olimpicos pela 
primeira vez em Tóquio), João 
Rodrigues (windsurf) ou José 
Lima (vela) não é para todos, mas 
podemos tentar fazer um pouco 
daquilo que estes craques fazem 
no seu dia a dia. O Turismo Cen-
tro de Portugal convidou o nosso 
jornal para uma experiência pe-
los centros náuticos desta região 
do País e a verdade é que não nos 
saímos nada mal. Bem... mais ou 
menos. 
Este desafio começou em Vila de 
Rei, na estação náutica de Caste-
lo de Bode, que tem a maior es-
tância de wakeboard do Mundo. 
De entre os vários desportos que 
se podem praticar neste local 
(também pode fazer stand up 
paddel e canoagem), este é o 
mais desafiante, principalmente 
para quem nunca o praticou. Já 
foi difícil colocar-se de pé, quan-
to mais enfrentar rampas que es-
tavam pelo caminho. O objetivo 
era ficar em pé e evitar os obstá-
culos. O segundo foi consegui-
do... porque o primeiro não. 
O destino seguinte foi Peniche e 
era hora de fazer surf, não esti-
véssemos nós no local que rece-
be uma importante etapa do 
Campeonato do Mundo desta 
modalidade. E foi aqui que se deu 
a grande vitória da nossa equipa 
de reportagem. Depois de uma 
parte teórica fraca, que deixou o 

DEPOIS DA NOTA POSITIVA NO 
SURF EM PENICHE, SEGUIU-SE O 
WINDSURF NA LAGOA DE ÓBIDOS. 
PARECE DIFÍCIL, MAS NÃO É 

instrutor com um pé atrás, quan-
do fomos para a água a história 
foi outra À primeira tentativa... 
já estávamos em pé na prancha. 
É assim tão fácil? Não! À segun-
da tentativa fomos logo à água. 
Mas depois, com mais calma, lá 
conseguimos novamente. Por 
momentos, naqueles breves se-
gundos em que conseguimos es-
tar de pé, sentimo-nos um autên-

  

tico Kelly Slater. 
Missão cumprida em Peniche, se-
guimos viagem para a lagoa de 
Óbidos. A experiência que nos es-
perava era windsurf. A apreen-
são era muita porque nenhum 
dos convidados que ali estavam 
presentes tinha praticado este 
desporto, mas... não pareceu. 
Com vento favorável, foi colocar-
mo-nos em cima da prancha e 
este fez o resto. O que ao início  

parecia algo muito difícil, tornou-
-se intuitivo e o tempo passou a 
voar. O vento levava-nos a uma 
margem da lagoa, onde tínhamos 
de fazer um 'bordo' para virar 
para a outra e lá íamos nós atrás 
da instrutora Juliana, que manu-
seava a vela com um à-vontade 
que fazia parecer que aquilo era 
fácil. Não é! Mas é muito diverti-
do e viciante. 
Para completar a visita ao Oeste, 

DE ÍLHAVO ATÉ PARDILHÓ, O QUE 
NÃO FALTOU FOI ATLETAS A FAZER 
OS MAIS VARIADOS DESPORTOS: 
DA VELA À CANOAGEM 

estivemos na Nazaré, mas não 
desafiámos as ondas gigantes, 
porque foi uma visita relâmpago. 
Ainda neste dia, chegámos a 
Aveiro, onde nos colocaram logo  

dentro de uma canoa na ria Di-
reita, esquerda, direita, esquer-
da.. sempre devagar para não vi-
rar, mas a sentir que era o Fer-
nando Pimenta com o Emanuel 
Silva atrás. 
Esta experiência acabou não a 
praticar desporto, mas a ver cam-
peões em construção. Na chega-
da a Pardilhó, o moliceiro à vela 
onde seguíamos — que já tinha 
sido ultrapassado por um cata-

 

         

CANOAGEM. Na 
chegada  a  Aveiro, 

colocaram-nos desde 
logo numa canoa e, 

apesar da pouca 
experiência, 

aventurámo-nos 
numa corrida contra 

os outros convidados. 
O resultado não foi o 

melhor porque a 
principal 

preocupação era não 
cair à ria. Essa missão 

foi cumprida. 
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ANTÓNIO JOSÉ CORREIA  SATISFEITO 

"Queremos dinamizar 
desportos náuticos" 
R A última paragem desta 
aventura foi no cais do Pucha-
douro, em Ovar, onde à nossa es-
pera estava António José Cor-
reia, antigo presidente da Câma-
ra de Peniche e principal impul-
sionador para a implementação 
das estações náuticas na região 
centro de Portugal. De sorriso 
rasgado (e até um pouco emocio-
nado), o antigo autarca explicou-
-nos de onde surgiu a ideia 
"Fizemos um estudo e criámos 
um grupo dinamizador, o Portu-
gal Náutico. Como poderíamos 
começar? Pegámos nos exem-
plos das estações náuticas de 
França e Espanha e vimos que 
esse era o caminho a trilhar. Mas 
não para copiar, fazê-lo dentro 
da nossa dimensão. Temos de 
aproveitar aquilo que temos. So-
mos um país com mar, mas os 
desportos aquáticos não estão 
democratizados. Queremos di-
namizá-los! É esse o nosso objeti-
vo e sabemos que à margem 
para o conseguir", começou por 
dizer a Record. 
António "nasceu dentro de água"  

e, aos 65 anos, continua a prati-
car os desportos que ama. "Fui 
pioneiro nos triatlos em Portu-
gal, estreei-me no surf em 2002, 
no stand up paddel há dois ou 
três anos e, no ano passado, nas 
águas abertas", referiu, deixando 
claro que o próximo passo é tra-
zer uma grande competição de 
stand up paddel a Portugal. 
Para além de promover o turis-

 

"UM JOVEM ATLETA DESTES 
DESPORTOS É UM FUTURO 
EMPREENDEDOR DESTAS 
MODALIDADES" 

mo com experiências desporti-
vas, António José Correia pensa 
a longo prazo. "Sabemos que os 
jovens de agora são os empreen-
dedores do futuro. Um jovem 
atleta de desportos náuticos é 
um futuro empreendedor dessas 
modalidades. E desta forma que 
temos de pensar. Criar condições 
para que haja continuidade des-
te trabalho", concluiu. 
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ATENÇÃO. Primeiro o briefing... depois a aula de windsurf 

APOSTA DA REGIAO 

O turismo... agradece 
Por seu lado, Pedro Macha-

do, presidente do Turismo Cen-
tro de Portugal, frisa que o des-
porto e o turismo têm de estar 
cada vez mais de mãos dadas. 
"Nota-se uma tendência cres-
cente no turismo ativo e, para 
que continuemos a ter um pro-
duto que atraia portugueses e 
estrangeiros, temos de conti-
nuar a fazer essa soma. O des-
porto gera cada vez mais turis-

  

mo", começou por dizer o diri-
gente, que nos acompanhou 
neste desafio, garantindo que o 
trabalho ainda não acabou: "Há 
que continuar a integrar as 
nossas estações náuticas. Há 
que continuar a integrar os 
nossos centros de alto rendi-
mento. A região tem infraestru-
turas que podem alavancar o 
desporto e, por consequência, o 
turismo." 

marã a alta velocidade — viu-se 
obrigado a abrandar porque três 
jovens canoístas estavam a trei-
nar. E sim, aquilo era a sério, pois 
aquela escola tem uma campeã 
do Mundo de juniores. 
Em suma, o que ficou foi a expe-
riência e a certeza de que Portu-
gal tem locais que nos dão a 
oportunidade de, por momentos, 
nos sentirmos uns autênticos 
atletas olímpicos. o 


