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Boa onda
Apanhar ondas é, com certeza, o desporto favori-

to de Mariana Macedo. E as águas do Porto são
propícias para isso. “Temos boas ondas por cá, é
um dos melhores locais para fazer surf. Leça, Ma-
tosinhos e «Sacor» são excelentes praias para a
prática da modalidade”, refere a jovem, salientan-
do ainda a zona de Espinho.

Mariana Macedo nasceu no Porto e desde muito
jovem que se iniciou no ténis, tendo entrado nos
circuitos da competição. Até que descobriu o surf.
“Estava um pouco cansada do ténis. Entretanto, uns
amigos meus resolveram experimentar surf e o meu
irmão incentivou-me a fazer o mesmo. Fui a uma
aula e adorei”. Aos 14 anos, Mariana aprendeu que
«apanhar» ondas era muito divertido e soube então
que era esse o desporto que queria praticar. Dedi-
cou-se à modalidade, tendo começado nos campe-

Com 20 anos, Mariana Macedo
é a única surfista portuense

nos circuitos nacionais
da competição. Pratica surf há

seis anos e o gosto pela
modalidade surgiu depois de ter

experimentado uma aula por
indicação do irmão. A vida
da jovem é, actualmente,

repartida entre o curso de Gestão
e as ondas.
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onatos regionais. Há cerca de dois anos passou a
integrar o circuito do campeonato nacional, tendo
já participado no campeonato europeu de surf, que
decorreu no Algarve, onde ficou em quarto lugar.
“Nunca pensei atingir o 4º lugar num europeu”, diz.
Para além do gozo que lhe dá a pratica da modalida-
de, Mariana gosta da diversão e da possibilidade
de viajar. “Já fiz imensas viagens e tenho diversas
experiências que vivi, ao longo destes anos todos a
praticar a modalidade”.

Os treinos são feitos com Marcelo Martins, o seu
personal trainer. Em períodos normais praticava natação
duas vezes por semana, actividade que abandonou devi-
do a uma alergia ao cloro. Vai ao ginásio diariamente e
apanha ondas sempre que pode. “Nas épocas de exames
faço pouco surf. Complemento com treinos de ginásio e
as ondas ficam um pouco de parte”, explica.

Na crista da onda

O que é uma «boa onda»? “Depende de pessoa
para pessoa. Eu, por exemplo, não gosto de ondas
muito grandes e para mim uma «boa onda» tem

cerca de um metro e é preferencialmente, de es-
querda, num dia perfeito, com muito sol e sem ven-
to”. E será que o vento é um inimigo do surf? “O
vento off-shore (Leste) é bom para o surf, os outros
geralmente prejudicam”, refere salientando, no en-
tanto, que a sua preferência é sem vento. “Mesmo
com o off-shore, há sempre uma pequena dificulda-
de em entrar na onda, uma vez que o vento vem de
terra para o mar. Sem vento, a onda fica mais lisi-
nha”, garante.

O surf tem uma linguagem muito própria. «Off-
shore», «crowd», «flat» e «tubo», são expressões
usadas nesta prática desportiva. “Diz-se que está
«crowd» quando o mar tem muitos surfistas e que
está «flat» quando não há ondas. O mar flat não é
propício para a prática do surf”. As manobras tam-
bém têm nomes próprios e dentro da onda diz-se que
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está no «tubo»; uma «batida» é entrar por cima da
onda, o mais vertical possível, e é a manobra que a
surfista mais gosta de fazer; um «aéreo» é voar aci-
ma do nível da água e o «360 reverse» é fazer uma
manobra de 360 graus ao contrário.

Quando o mar está crowd há prioridades para gerir o
tráfego de surfistas.”Existe uma regra: quem estiver
mais próximo do sítio onde a onda quebra primeiro tem
prioridade. Se a onda vier da esquerda, são os da
direita que têm essa preferência e vice-versa”, expli-
ca. Os fatos usados para a prática do surf são térmi-
cos e existem várias espessuras. “No Inverno uso um
4/3 e no Verão um 3/2”, refere, salientando que a
água que por vezes entra acaba por ser aquecida pelo
próprio fato. As pranchas também variam consoante o
tipo de ondas (cavadas, moles, mar grande ou mar
pequeno) e são adaptadas a cada surfista. Existe todo
um ritual com a personalização das pranchas e as
várias que tem são todas do mesmo fabricante, que
acompanha a sua evolução. “São concebidas para o
meu peso e tamanho e consoante a minha evolução na
modalidade”. Optou pela cor branca nas suas pran-
chas, já que os autocolantes dos patrocinadores aca-
bam por colori-las.

Os surfistas que mais admira são o português Tiago
«Saca» Pires, em sua opinião, o melhor nacional, e

Carissa Moore, que com apenas 17 anos conseguiu
entrar no ranking das 16 melhores do mundo.

Destinos marcantes

A viagem que mais gostou de fazer à conta do surf
foi, recentemente, à Indonésia. “Excelente mar, boas
ondas e muito bom tempo. Tem uma parte cultural
fantástica, as pessoas são muito agradáveis e há sem-
pre locais para nos divertirmos à noite”. Para além de
diversos destinos a nível nacional e internacional,
entre os quais Marrocos e Austrália – esta última
mítica na prática do surf - Mariana já esteve por qua-
tro vezes nas Maldivas. “Também é um excelente des-
tino para a prática deste desporto. Aí pernoitávamos
num barco e não havia grande coisa para fazer a não
ser dedicarmo-nos ao surf de manhã à noite”, refere.

O Porto é sua casa. Adora a cidade, o espírito portu-
ense, sair à noite, a Foz e o mar. “Faltam bons concer-
tos no Porto, vai tudo para Lisboa”, lamenta.

Viajar, divertir-se e evoluir na modalidade são as
principais expectativas da jovem surfista, a única por-
tuense que integra os circuitos nacionais da modali-
dade. O próximo objectivo é o de fazer Erasmus no
Brasil e entrar nas provas de qualificação para o cam-
peonato do mundo, entre Setembro e Novembro. 


