
 
 

Projunior Aveiro com chamada para as 7 horas deste sábado 

 

São Jacinto (01/07/2022) – O Projunior Aveiro tem arranque marcado para 
este sábado, 2 de julho, com a primeira chamada a acontecer pelas 7 horas na 
praia de São Jacinto. A segunda e decisiva etapa do regressado Junior Tour vai 
disputar-se até domingo e será palco da decisão dos títulos nacionais de Sub-20, 
títulos mais relevantes da modalidade em fase anterior à carreira sénior. 

Martim Nunes e Maria Salgado são os surfistas que chegam a São Jacinto na 
liderança dos respetivos rankings, depois de terem vencido a etapa inaugural no 
Porto e Matosinhos, que marcou o regresso do Junior Tour após sete anos de 
ausência. Dessa forma, vão iniciar a prova como principais candidatos ao título, 
embora com muita concorrência pela frente. 

Entre as dezenas de jovens surfistas em prova, o Projunior Aveiro vai permitir 
também a presença de vários talentos locais, que se vão tentar intrometer nestas 
contas. Um deles é João Ladeira, que recebeu um wildcard para competir em São 
Jacinto. 

João Ladeira, wildcard e surfista local de São Jacinto 

“Estou muito contente com a atribuição do wildcard e vou-me esforçar para 
passar o maior número de heats e fazer o meu surf. O que os surfistas podem 
esperar da onda de São Jacinto é um beach break com picos múltiplos. Quando 
está grande é bastante pesado. Para o fim-de-semana esperemos que São Jacinto 
faça das suas magias e nos proporcione grandes ondas. Existem poucas provas 
deste género em Aveiro, por isso gostaria de agradecer o incansável esforço da 
Associação Nacional de Surfistas, Associação Desportiva e Cultural de São Jacinto, 
ao CAR Surf de São Jacinto-Aveiro e à Câmara Municipal de Aveiro, pois sem o 
importante apoio destas instituições isto não seria possível.” 

À decisão dos títulos nacionais Sub-20 juntam-se as previsões que prometem 
levar boas condições até ao Projunior Aveiro. Para o fim-de-semana prevê-se a 
descida da intensidade do vento e ondas com potencial em São Jacinto, o que vai 
abrilhantar ainda mais esta decisiva etapa. 

É já a partir de amanhã que 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 


