Projunior Porto&Matosinhos com chamada às 8H00 de sábado
em Leça da Palmeira
Leça da Palmeira (29/04/2022) – São 64 os atletas que vão disputar este fimde-semana, 30 de abril e 1 de maio, nas ondas da Praia de Leça da Palmeira, a 1.ª
etapa do Junior Tour, o circuito nacional que irá apurar o campeão nacional na
categoria de Sub-20. Esta competição regressa após um interregno de sete anos
com o Projunior Porto&Matosinhos, organizado pela Onda Pura Surf Center e
pela Associação Nacional de Surfistas, com a colaboração das câmaras municipais
do Porto e de Matosinhos e da Junta de Freguesia de Matosinhos e Leça da
Palmeira.
A chamada para a primeira prova está marcada para as 8h00 na Praia de Leça da
Palmeira, com uma previsão de boas ondas e um fim-de-semana de sol, a
anunciar um grande espetáculo de surf. São vários os potenciais candidatos ao
título e, além de um quadro completo de 48 masculinos e 16 femininos, fica ainda
uma lista de espera de mais de 20 atletas.
Salvador Tavares (16 anos) e Núria Maganinho (14 anos) são surfistas locais, a
competir em casa, numa onda que conhecem bem. “Vou competir com atletas de
grande nível, pelo que será um desafio importante. Espero ganhar mais
experiência, vencer o máximo de heats possível e mostrar a qualidade do meu
surf. Vai ser um fim-de-semana incrível!”, afirma Salvador Tavares, bi-campeão
regional de Sub 16 e ex-campeão nas categorias de Sub 12 e Sub 14.
Já para Núria Maganinho, segunda classificada no Rip Curl Grom Search Europeu
Sub 14 e vice-campeã regional de Sub 18, “esta será uma prova numa praia onde
treino muitas vezes, mas com atletas bem mais velhas e mais experientes. Quero
concentrar-me no meu surf, cumprir com as estratégias e fazer os melhores
scores possíveis!”.
Segundo Marcelo Martins, “as condições vão estar excelentes este fim-de-semana,
o que, associado ao elevado nível de surf que os atletas júniores têm vindo a
demonstrar, fará com que seja uma competição de grande qualidade, a fazer
honras à etapa inaugural deste Junior Tour que temos o maior gosto em
organizar, em colaboração com a ANSurfistas. Convido desde já todos para
assistirem a um grande show de surf!”.
A ação do Projunior Porto & Matosinhos poderá ser acompanhada através de
sistema de live scores em ansurfistas.com.

A primeira etapa do Junior Tour - Projunior Porto&Matosinhos está integrada no
Porto&Matosinhos Wave Series 2022, iniciativa organizada pela Onda Pura Surf
Center, com a colaboração das câmaras municipais do Porto e Matosinhos, bem
como da Junta de Freguesia de Matosinhos e Leça da Palmeira, com o apoio
técnico da Associação Nacional de Surfistas e da Federação Portuguesa de Surf. O
evento conta ainda com os apoios do Turismo do Porto e Norte de Portugal, da
Goldenergy, da 58 Surf, da Ramirez, da Vitalis, da Unilabs, do Hospital de Santa
Maria – Porto, do Edifício Transparente e da MEO. Conta também com os media
partners Fuel TV, Surf Total, Beachcam e OnFire Surf Mag.

