
 
 

Projunior Aveiro realiza-se a partir de sábado em São Jacinto 

 

São Jacinto (28/06/2022) – Os melhores juniores nacionais estão a caminho de 
São Jacinto, para o Projunior Aveiro, segunda e última etapa do Junior Tour, 
circuito que decide os campeões nacionais Sub-20, títulos mais relevantes da 
modalidade em fase anterior à carreira sénior. Após sete anos de ausência, o 
Junior Tour regressou em 2022 e chega, agora, à fase de todas as decisões. 

Depois da etapa inaugural que aconteceu no Porto e Matosinhos, os melhores 
juniores nacionais descem até Aveiro, com Martim Nunes e Maria Salgado na 
liderança do ranking masculino e feminino, respetivamente, e, por isso, na frente 
da corrida pelos títulos, depois de ter sido os mais fortes na etapa inaugural. 

Martim Nunes, líder do ranking nacional masculino do Junior Tour 

“Ficaria muito feliz se conseguisse terminar como campeão nacional do Junior 
Tour, embora tente não olhar para isso como um objetivo. A minha prioridade 
passa por tentar evoluir o meu surf e competir bem, pois as coisas boas virão por 
acréscimo. Espero que o campeonato tenha boas ondas. Venho de um bom 
resultado nos Açores, que me dá mais confiança e motivação para tentar outra 
boa performance em Aveiro.” 

A viver um grande momento na temporada, apesar de ter somente 15 anos, 
Maria Salgado, não esconde a ambição de terminar o circuito como campeã 
nacional Sub-20. 

Maria Salgado, líder do ranking nacional feminino do Junior Tour 

“As minhas expectativas para esta etapa passam por apanhar boas ondas, 
conseguir fazer bons scores e desfrutar de tudo. Obviamente que gostava muito 
de ganhar o título nacional do Junior Tour. No entanto, vou tentar focar-me mais 
em tentar dar o meu melhor e dar o máximo em todos os heats. O resultado 
obtido nos Açores dá-me ainda mais motivação, pois foi a primeira vez que 
cheguei às meias-finais Liga MEO Surf e também à final.” 

Martim Nunes, que chega a São Jacinto motivado pelo 5.º posto alcançado no 
domingo na quarta etapa da Liga MEO Surf 2022, terá pela frente uma forte 
concorrência a vender cara a luta pelo título nacional Sub-20. Entre eles estão 
nomes como. 
 



 
 

Destaques Quadro de Competição Masculino: 
H6: Francisco Mittermayer x Tomás Arroja x Rodrigo Rocha x Guilherme Lobo 
H7: Martim Nunes x Duarte Pinho x Henrique Gomes x Afonso Pereira 

Do lado feminino, Maria Salgado, que vem de uma final no passado fim-de-
semana na etapa da Liga MEO Surf em Ribeira Grande, nos Açores, vai ter 
também um contingente de talentos do Surf feminino português com ambições 
de vender cara a luta pelo título nacional. 

Destaques Quadro de Competição Feminino: 
H2: Erica Máximo x Camila Cardoso x Maria Dias x Maria Silva 
H3: Maria Salgado x Matilde Pinto x Teresa Pereira x Eva Soeiro 

A partir de sábado todas as atenções vão estar centradas em Aveiro, uma das 
zonas com maior cultura surfista do centro do país e que reentra, desta forma, no 
mapa dos principais eventos do surf nacional, recuperando a forte tradição 
vivida na região nos anos 90. 

A ação do Projunior Aveiro poderá ser acompanhada através de sistema de live 
scores em ansurfistas.com. 

A 2.ª e última etapa do Junior Tour é uma organização da Associação Nacional de 
Surfistas e da Fire!, em parceria com a Câmara Municipal de Aveiro, o apoio local 
do Centro de Alto Rendimento de Surf São Jacinto, e o apoio técnico da 
Associação Desportiva e Cultural de São Jacinto e da Federação Portuguesa de 
Surf. 

Mais informações em www.ansurfistas.com 


