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Resumo 

 

Título: Surf a Reboque em Ondas Grandes 

 

Autor: João Bettencourt Pacheco Malafaya Sá 

Palavras-chave: tow-in surfing, kitesurfing, ondas grandes, Praia do Norte 

 

 

O presente trabalho consiste no relato pessoal do percurso do autor e na sua análise 

da prática das modalidades de surf a reboque em ondas grandes. 

Em primeiro lugar, é feito um enquadramento sobre as modalidades que são objeto 

de estudo: o tow-in surfing e o kitesurfing. Neste âmbito, é efetuada uma resenha histórica de 

ambas as modalidades, evidenciando a evolução observada desde a sua origem, em Portugal 

e internacionalmente. 

É reservado um capítulo dedicado à Praia do Norte, na Nazaré, como local 

paradigmático para a prática do surf a reboque em ondas grandes. Este contém a descrição 

do fenómeno geológico que está na génese da formação das ondas gigantes e compila 

opiniões de riders sobre o local e sobre o surf a reboque em ondas grandes. 

O último capítulo versa sobre o percurso profissional do autor, expresso no relatório 

de atividade. Por fim, e tendo por base as conclusões resultantes do seu relato, o autor 

enumera as habilitações e parametrizações que reputa de necessárias para uma prática 

segura das modalidades de surf a reboque em ondas grandes. 



VII 

Abstract 

 

Title: Tow Surfing in Big Waves 

 

Author: João Bettencourt Pacheco Malafaya Sá 

Keywords: tow-in surfing; kitesurfing; big waves; Praia do Norte 

 

 

 The present study consists in the personal report of the author’s course and in his 

analysis of the practice of the modalities of towed surf in big waves. 

 In the first place, a framework is made on the modalities that are the subject of study: 

tow-in surfing and kitesurfing. In this context, a historical review of both modalities is made, 

evidencing the evolution observed since its origin, in Portugal and internationally. 

 A whole chapter is dedicated to Praia do Norte, in Nazaré, as a paradigmatic place 

for surfing big waves. This one contains the description of the geological phenomenon that is 

in the genesis of the formation of the giant waves and compiles opinions of riders on the spot 

and on the towed surf in big waves. 

 The last chapter deals with the professional path of the author, expressed in the 

activity report. Finally, based on the conclusions drawn from his report, the author enumerates 

the qualifications and parameters that he considers necessary for the safe practice of 

surfboarding in large waves. 
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Glossário 

 

Abicar: Atracar a EB na praia. 

Arnês (Harness): Cinturão que envolve o rider e 

permite uma melhor distribuição da força do kite pelo 

corpo do rider. Através do gancho colocado à frente é 

conectado ao kite pela barra. 

http://www.bestkiteboarding.com/en/gear/gear/harnesses/ 

 

Barra (Bar): Peça com a qual o rider governa o kite.  

http://www.bestkiteboarding.com/en/2016-red-bar 

 

 

Bomba (Pump): É utilizada para bombear o ar que 

insufla o kite conferindo-lhe a estrutura rígida.  

http://www.bestkiteboarding.com/en/best-pump 

 

Cabo de reboque (Tow Rope): Cabo com cerca de 10m 

de comprimento e 30mm de diâmetro que está conectado a MA e é 

utilizado para rebocar o rider para a onda. 

 

Cavalo (cv): Unidade de medida de potência.  

 

Colete para tow-in surfing: Equipamento individual 

que permite ao rider manter-se em flutuação na água. 

Tem uma alça para permitir o resgate do rider que 

esteja inconsciente e tem cerca de três vezes mais 

flutuabilidade que um colete usual de desportos 

aquáticos (50 newtons). 

https://www.nobmultisports.com/loja/coletes/colete-adulto/colete-nob-tow-in/ 

 

Embarcação de recreio (ER): Todo o engenho ou aparelho, de qualquer natureza, com o 

comprimento entre 2,5 m e 24 m, utilizado como meio de deslocação na água. 

http://www.bestkiteboarding.com/en/gear/gear/harnesses/
http://www.bestkiteboarding.com/en/2016-red-bar
http://www.bestkiteboarding.com/en/best-pump
https://www.nobmultisports.com/loja/coletes/colete-adulto/colete-nob-tow-in/
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Footstraps: Cintas ajustáveis que são colocadas nas pranchas, sob as 

quais o rider coloca os pés para adquirir maior controlo e estabilidade. 

http://www.lojasupkite.pt/shop/footstraps-surf-kitesurf/ 

Governar: Denominação náutica que designa a condução de uma ER. 

Global Positioning System (GPS) – O sistema de posicionamento global é um sistema de 

posicionamento por satélite que fornece a um aparelho recetor móvel a sua posição, a 

qualquer momento e em qualquer lugar da terra, desde que o recetor se encontre no campo 

de visão de mais de três satélites; quanto maior o número satélites alcançantes, maior é a 

precisão. 

 

Kite (Asa): Termo utilizado mais frequentemente em 

inglês, designando a superfície de tecido impermeável 

com estruturas insufláveis que lhe confere rigidez, 

mantendo o seu perfil aerodinâmico estável e o seu 

formato em arco, tornando-o insubmersível e fácil de 

redescolar.  

http://www.bestkiteboarding.com/en/2016-cabo 

Kite beach: praia ou área delimitada da mesma, reservada para a prática de kitesurfing.  

Kitesurfing: Desporto aquático que utiliza uma asa, comummente designado de kite, e uma 

prancha de surf com ou sem footstraps. O rider, com o kite preso a si pelo arnês, coloca-se 

em cima da prancha, governando o kite através da barra e, impulsionado pelo vento, escolhe 

o seu trajeto para apanhar as ondas. 

Kiteboarding: Variante do kitesurfing, na qual é utilizada uma prancha bidirecional, 

semelhante à de Wakeboard. 

Knot (kn) – nó: Medida de velocidade. Equivale a uma milha náutica por hora. 

 

Leash Kite: Sistema de segurança utilizado no arnês que se 

prende a uma linha do kite para, em caso de emergência na 

qual se tem de soltar o kite, este fica preso por essa linha 

apenas, o que faz com que aterre e perca a sua potência. 

http://www.bestkiteboarding.com/en/rp-bar-v4-micro-leash 

http://www.lojasupkite.pt/shop/footstraps-surf-kitesurf/
http://www.bestkiteboarding.com/en/2016-cabo
http://www.bestkiteboarding.com/en/rp-bar-v4-micro-leash
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Linhas (Lines): O que conecta a barra ao kite. 

http://www.bestkiteboarding.com/en/lines-performance-22m 

 

Milha náutica (M): Unidade de medida de 

comprimento ou distância equivalente a 1852 metros. 

Mota de Água (MA): Embarcação de recreio (ER) com uma lotação que varia entre duas e 

quatro pessoas, dependendo do modelo. Existem modelos com potência que pode ir até 310 

cv. Internacionalmente este tipo de ER é designado de personal watercraft (PWC). São 

versáteis e mais manobráveis em relação a todos os outros tipos de ER. 

Operador Mota de Água (OMA): Rider que governa a MA. 

Outside: Área a montante da área de rebentação, na qual as ondas se estão a formar. 

 

Pads: Base de espuma ou borracha colocada na área da prancha 

onde se colocam os pés sob os footstraps e serve para evitar 

escorregões e absorver os impactos. 

http://b3proshop.com/en/10/694-PKAC.html 

 

Pé – Feet (ft): Unidade de medida de comprimento equivalente a 30,48 centímetros. 

Popa: Parte traseira de uma ER. 

Proa: Parte da frente de uma ER. 

Rádio PMR: Rádio portátil de comunicações. A sigla PMR significa “Personal 

Mobile Radio” que em português podemos traduzir para Rádio Pessoal 

Móvel, é uma faixa de 8 canais em UHF (Ultra HighFrequency) nos 446 MHz 

e destina-se a ser utilizada livremente por qualquer cidadão, não precisando 

de certificados ou licenças para sua utilização.  

http://www.tristar.eu/en/Communication/Walkie-Talkies/Walkie-Talkies/RC-6420/3/3822 

http://www.bestkiteboarding.com/en/lines-performance-22m
http://b3proshop.com/en/10/694-PKAC.html
http://www.tristar.eu/en/Communication/Walkie-Talkies/Walkie-Talkies/RC-6420/3/3822
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Rádio VHF Marítimo: Rádio de comunicações fixo ou portátil. A sigla VHF significa “Very 

High Frequency” e é um sistema que opera numa frequência entre 156 e 174 MHz. O 

sistema VHF marítimo é uma combinação de um transmissor e um recetor que apenas 

opera nas frequências internacionais padrão designadas canais. O canal 16 (156.8MHz) 

é o canal internacional para comunicações de emergência entre embarcações. Para a 

utilização deste tipo de rádios é necessária certificação e licença. 

http://www.icomuk.co.uk/IC-M35/Handheld_VHF_Marine_Radio 

 

Rider: Atleta/praticante que se desloca na onda. 

 

Sled – Rescue Board – Prancha de resgate: O sled é uma 

plataforma flutuante que foi desenhada e concebida para 

transportar pessoas e material, e é colocada na popa da MA. 

Existem dois tipos de sleds: os insufláveis e os rígidos. 

 

Spot: Local eleito pelo rider, na qual é praticada a modalidade. 

 

Surf: Desporto aquático, no qual o praticante utiliza uma prancha com que apanha as ondas 

para nestas se deslocar, deslizando e utilizando a energia das mesmas, podendo efetuar 

manobras. 

 

Swell: Ondulações que são geradas em alto mar devido às tempestades e ventos, e que se 

encaminham para a costa. 

 

Towboard: Prancha para surf a reboque. São pranchas mais 

resistentes e por isso mais pesadas. Consoante o tipo de onda, em 

algumas é acrescentado chumbo para ficarem mais pesadas e 

causarem menos atrito. Este tipo de prancha tem footstraps que 

permitem ao rider ter maior controlo e direcionar melhor a prancha. 

 

 

Tow-in Surfing: Desporto aquático, que consiste na utilização de uma MA para rebocar e 

colocar o rider na onda, bem como para resgatá-lo quando este terminar a onda ou em caso 

de queda. 

http://www.icomuk.co.uk/IC-M35/Handheld_VHF_Marine_Radio


XIX 

Wakeboard: Desporto aquático, no qual o praticante desliza sobre água, em superfície plana, 

rebocado por um barco ou MA, utilizando uma prancha retangular e bidirecional. 

Windsurfing: Desporto aquático, no qual é utilizada uma prancha de surf com um mastro e 

com uma vela de dois a cinco metros de altura. O praticante desloca-se sobre a água, 

deslizando e utilizando a força do vendo para navegar ou apanhar ondas. 
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Introdução 

 

Nos últimos anos, tem-se observado em Portugal um crescente interesse sobre a prática 

de modalidades de desportos em ondas grandes. 

O feito de Garrett MacNamara, que ficou registado no Guiness World Records com a 

maior onda apanhada, em 2011, na Praia do Norte, na Nazaré, projetou a prática de surf em 

ondas grandes em Portugal a nível mundial e o mediatismo gerado despertou o interesse da 

opinião pública, inclusive daqueles que não se encontram ligados ao desporto. 

Apesar de ser um fenómeno relativamente recente em Portugal, é sabido que o surf em 

ondas grandes é praticado um pouco por todo mundo há décadas, em spots como Jaws, na 

ilha havaiana de Maui e Teahupo’o, no Tahiti. 

Porém, o reboque dos atletas para as ondas, que pode ocorrer de várias formas, como 

veremos no presente trabalho, permitiu acesso a ondas cada vez maiores, desafiando limites 

e aumentando a perigosidade inerente. 

Em Portugal, as primeiras abordagens à modalidade remontam ao ano de 2000 como 

se descreverá adiante. Desde então, constata-se uma evolução consistente, gradual, porém 

com obstáculos que devem ser ultrapassados, como sucede frequentemente nas inovações. 

De facto, no âmbito da prática do surf a reboque para ondas grandes, apesar do feito de 

Garrett MacNamara ter despertado interesse, verificou-se um desconhecimento geral do que 

a prática envolve na realidade, incluíndo a nível legal. Tratam-se de aspetos difíceis de 

contornar, mas não impossíveis. 

É nesta senda que surge o presente trabalho, que pretende em primeiro lugar relatar as 

origens do tow-in surfing e do kitesurfing, como modalidades de surf a reboque, em Portugal 

e internacionalmente, de forma a permitir uma visão global e histórica das modalidades, 

despertando para as várias questões e dificuldades suscitadas na sua prática. Para tal, 

recorreu-se a relatos pessoais, reportagens publicadas na época e a conteúdos videográficos.  

Em seguida, por ser paradigmática no que se refere ao objeto do presente estudo e à 

prática do surf a reboque em ondas grandes, é incontornável a referência à Praia do Norte, 

na Nazaré, explicitando-se a razão subjacente à formação daquelas que têm sido 

consideradas as maiores e as mais perigosas ondas do mundo, recorrendo aos dados do 

Instituto Hidrográfico. Neste âmbito, o autor recolheu e compilou testemunhos de 

personalidades e riders influentes e experientes, com o intuito de representar o que são as 

respetivas opiniões sobre as modalidades e a Praia do Norte. 
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Segue-se o relato do percurso do autor descrito no relatório de atividade, desde 2005 

até à atualidade. Como profissional na área do desporto, e praticante de surf há mais de 25 

anos, o autor pretende com o presente trabalho evidenciar as dificuldades sentidas, os 

obstáculos ultrapassados e as soluções encontradas que marcaram o seu trajeto na prática 

do surf a reboque em ondas grandes. 

O relatório segue uma ordem cronológica detalhada, descrevendo acontecimentos 

relacionados com as modalidades e experiências que se sucederam ao longo do percurso. 

Tratam-se de factos essenciais que se mostraram determinantes para as várias 

aprendizagens adquiridas.  

Constantemente em busca da melhoria da sua performance e do aumento da segurança 

na prática das modalidades, o autor enumera as formações frequentadas que permitem e 

fundamentam a análise crítica da observação que faz das várias realidades, bem como da 

própria regulamentação da prática das modalidades.  

Recorrendo à referida capacidade crítica, o autor expôs junto das autoridades marítimas 

a sua perspetiva, tendo logrado obter uma solução para praticar o tow-in surfing legalmente 

em Portugal, sob determinados pressupostos. 

Por outro lado, a experiência e a observação, motivaram o autor a adaptar e construir 

vários itens do material necessário que utiliza nas modalidades, uma vez que, inicialmente, 

não existia o acesso ao mesmo no mercado, ou, havendo, teria um custo demasiado elevado. 

No final do relatório, o autor exprime a sua reflexão final, tecendo as principais conclusões 

que retira do percurso descrito. 

Ainda sob a forma de conclusão refere aquelas que, no seu entender, são as 

habilitações e parametrizações necessárias e que os praticantes das modalidades devem 

adquirir tendo em vista uma prática consciente e segura, defendendo uma maior organização 

e regulamentação relativamente a esta temática. 
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1. A Origem do Surf a Reboque 

1.1. O Surf a Reboque em Ondas Grandes 

 O surf a reboque é uma técnica utilizada por praticantes para apanhar ondas grandes. 

Esta técnica consiste em recorrer a uma assistência artificial e externa para equiparar a 

velocidade alcançada pelo praticante em cima da prancha à velocidade da onda, o que lhe 

permite apanhar ondas maiores e mais rápidas que não seriam fáceis ou até possíveis de 

apanhar através da remada braçal (surf tradicional). 

 Nesta sequência, apresentam-se em seguida duas formas utilizadas para concretizar 

o mesmo objetivo. 

 Pode ser utilizada uma mota de água, que tem acoplado um cabo e é comandada por 

um elemento da dupla. O praticante, fazendo uso do referido cabo, é rebocado para a onda e 

que, assim que corretamente posicionado, larga o cabo para apanhar a onda. No final da 

onda, ou em caso de queda, o condutor da mota de água resgata o praticante, retirando-o da 

zona de impacto e transportando-o para uma zona segura.  

 Por outro lado, havendo vento, pode recorrer-se ao uso de uma asa, comummente 

designada por kite, na sua expressão em inglês, que é acoplada a um arnês que envolve a 

cintura do praticante. Nesta abordagem, o praticante desloca-se através da força do vento e, 

com recurso ao kite, reboca-se para a onda. Uma vez na onda, coloca o kite num ângulo de 

45º, o que lhe retira pressão e faz com que se mantenha a pairar, permitindo, dessa forma, 

ao praticante apanhar a onda. Esta vertente exige ao praticante duas ações em simultâneo: 

o surf da onda e o controlo do kite. No final da onda, o próprio praticante retira-se da zona de 

impacto e navega para uma zona segura. No entanto, e sobretudo em situações com 

ondulações maiores, é aconselhável ter um elemento com mota de água no local, caso seja 

necessário ao praticante soltar o kite e ser resgatado. 

 Na opinião do autor, uma das vantagens do conceito de surf a reboque é permitir a 

utilização de um só tipo de prancha, em todas as suas vertentes. 

 

Figura 1 – Prancha de surf a reboque. (Fotografia: Edgar Pereira) 
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 Recentemente foi ainda encontrada uma terceira forma de surf a reboque. Trata-se de 

um género híbrido com características comuns aos dois géneros suprarreferidos. Neste, é o 

kitesurfista que reboca o praticante para a onda, com um cabo preso ao seu arnês. Assim que 

corretamente posicionado, o praticante larga o cabo e apanha a onda, tal como com a mota 

de água. 

 Esta forma apresenta, porém, algumas desvantagens em relação às outras duas, uma 

vez que, em termos de resgate apresenta algumas limitações, e por outro lado, exige 

condições de vento mais fortes para permitir ao kitesurfista sustentar o seu peso e o do 

praticante. 

 

Figura 2, 3 e 4 – Sequência de fotografias do kitesurfer Keahi de Aboitiz a rebocar Ben Wilson para uma onda em Cloudbreak, 

Fiji. (Fotografia: GlenDuffus) 
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2. A Origem do Tow-In Surfing 

O Homem sempre procurou quebrar as barreiras do desconhecido. Na procura de 

apanhar ondas grandes, os praticantes de surf encontraram um obstáculo. O surf tradicional, 

no qual se apanham as ondas através da remada chegou a um ponto em que a velocidade 

alcançada da remada não era suficiente para se equiparar à velocidade das ondas grandes, 

não permitindo apanhar ondas maiores do que 25ft (+/-7 metros), que passou a ser 

considerada uma espécie de barreira limite para apanhar esse tipo de ondas. O Homem, 

quando motivado pelo desafio, desenvolve capacidades técnicas e os equipamentos 

necessários para atingir os seus fins e a evolução da tecnologia permite-lhe fazê-lo com mais 

segurança.  

Nos anos 80, um grupo de surfistas havaianos de alto nível (Laird Hamilton, Burton 

“Buzzy” Kerbox, Darrick Doerner, Peter Cabrinha, Robby Naish, Mike Waltze, David Kalama, 

Rush Randle, Joshand Mark Angulo) apercebeu-se de que, utilizando pranchas de windsurf e 

com a ajuda do vento, atingiam facilmente os 20 nós. Foi desta forma descoberta a velocidade 

e a mobilidade necessária para ultrapassar a barreira existente de apanhar as ondas grandes 

na remada. 

Segundo Hamilton, no filme Riding Giants (2004), como as pranchas de windsurf eram 

grandes e tinham mastros e velas, apesar de conseguirem apanhar as ondas grandes, a 

sensação de liberdade não era a mesma existente do surf. 

Durante um verão no inicio dos anos 90, Burton “Buzzy” Kerbox e Laird Hamilton 

começaram a treinar serem rebocados pelo barco insuflável, Zodiac, de Kerbox com as 

pranchas de surf. Durante esses treinos aperceberam-se que podiam utilizar o barco para se 

rebocarem para as ondas grandes. 

No inverno de 1992, Laird Hamilton, o atleta profissional de surf Burton “Buzzy” Kerbox 

e o nadador salvador Darrick Doerner utilizaram o barco insuflável Zodiac de Kerbox para se 

rebocarem uns aos outros nas ondas perto de Sunset Beach, em NorthShore, na ilha 

Havaiana de Oahu, nascendo assim o tow-in surfing.  

Decompondo o termo “tow-in surfing” deparamo-nos com três termos oriundos da 

língua inglesa: “tow” significa rebocar, “in” significa dentro, “surfing” significa surfando, o que, 

numa tradução livre para o português, quer dizer “rebocar o surfista para dentro da onda”. 

Nesse momento, o surf de ondas grandes deixou de ser um desporto individual e 

passou a ser um desporto de equipa. Com a utilização do barco já era possível apanhar ondas 
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grandes em dias sem vento e com pranchas mais pequenas em comparação com as pranchas 

de windsurf e as pranchas do surf tradicional de ondas grandes, comummente designadas de 

“guns”. 

 

Figura 5 – Hamilton e Doerner no barco insuflável Zodiac a rebocar Kerbox para a onda. (Fotografia: Sylvain Cazenave) 

 

A partir de então o progresso foi bastante rápido: desde logo trocaram o lento barco 

insuflável Zodiac pelas motas de água que eram mais ágeis, fáceis de manobrar e rápidas. 

As pranchas de ondas grandes do surf tradicional eram compridas, largas e grossas porque 

tinham de ter o volume e a flutuabilidade necessários para ganhar o máximo de velocidade 

possível para conseguir apanhar as ondas com a remada. Ultrapassada a questão da 

velocidade, as pranchas passaram a ter menos um metro de comprimento e a largura e 

espessura diminuíram da mesma forma. Adaptaram-se às pranchas de surf tradicional os 

footstraps utilizados nas pranchas de windsurf, com os quais os pés ficam presos à prancha, 

o que permite direcionar e, dessa forma, controlar a velocidade, mantendo-a presa durante a 

travessia da turbulência das ondas grandes. 

Com a introdução desta técnica deixou de haver barreiras no que concerne ao 

tamanho das ondas. Laird Hamilton, Burton “Buzzy” Kerbox, Darrick Doerner deslocaram-se 

para a ilha havaiana de Maui para apanhar as ondas na localidade de Peahi, num spot 

também conhecido por “Jaws”, situado na costa norte da ilha. A eles juntaram-se o campeão 

mundial de windsurf David Kalama, Mike Waltze, Rush Randle, Mark Angulo, Peter Cabrinha 

e Brock Little, formando a equipa “Strapped Crew”. Estes foram então os pioneiros a apanhar 

esta onda gigante mundialmente conhecida. 
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Figura 6 – Dave Kalama na mota de água largando Laird Hamilton em Jaws. (Fotografia: Tim Mckenna)  

 

Em 1995, o brasileiro Romeu Bruno, nadador salvador no Havai, incentivou os seus 

compatriotas que passavam a temporada das ondas grandes no Havai, Edson Depaula, 

Carlos Burle, Eraldo Gueiros, João Maurício e Sylvio Mancusi a formar uma equipa de Tow-

In que se apelidou de “Power Surf Team”. 

Nem uma década tinha passado desde a invenção do tow-in surfing e, em 1998, Ken 

Bradshaw fez história apanhando uma onda gigante verdadeiramente maciça em Outside Log 

Cabins, no North Shore, na ilha havaiana de Oahu. Até à época, foi a maior onda que alguém 

já tinha apanhado. 

 

Figura 7 – Ken Bradshaw no Outside de Log Cabins em 1998. (Fotografia: Hank)  

 

Laird Hamilton voltou a fazer história quando, em 2000, apanhou uma onda em 

Teahupo’o, no Tahiti, com a técnica de tow-in surfing. Uma onda tão maciça e pesada que foi 

apelidada de “Millennium Wave”: a Onda do Milénio. Laird, uma vez mais, provou que há 

ondas que só são possíveis de apanhar com recurso a esta nova técnica. 

http://www.timmckennaphoto.com/
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Figura 8 – Laird Hamilton a fazer história: “Millennium Wave”. (Fotografia: Tim Mckenna)  

 

Em janeiro de 2002 realizou-se o primeiro “Tow-In World Cup” em Jaws, na ilha 

havaiana de Maui. As ondas rondaram os 30 pés (+/- 9 metros). Em primeiro lugar ficou a 

equipa composta pela dupla Rodrigo Resende, brasileiro, e o havaiano Garrett McNamara. 

Em segundo ficaram os californianos Mike Parson e Brad Gerlach e em terceiro lugar ficou a 

dupla brasileira Carlos Burle e Eraldo Gueiros. 

A 1 de novembro de 2011, 20 anos desde a introdução desta técnica de apanhar as 

ondas, Garrett McNamara entra para o Guinness World Records por apanhar uma onda de 

78 pés (+/- 23 metros), na Praia do Norte em Nazaré, Portugal, colocando as ondas desta 

praia no roteiro de quem procura as maiores ondas do Mundo. 

 

Figura 9 – Garrett McNamara na onda de 78 pés na Praia do Norte, Nazaré. 

 

Desde a apresentação ao Mundo, por Garrett McNamara, desta onda portuguesa que 

temos assistido, anualmente, à vinda das melhores equipas de ondas grandes de todo o 

http://www.timmckennaphotography.com/
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mundo para treinar e procurar bater recordes naquela que, atualmente, é considerada a maior 

e mais perigosa onda do mundo. 

Em 28 de janeiro de 2013, na Praia do Norte em Nazaré, McNamara apanhou uma 

onda ainda maior do que a que tinha apanhado em 2011. A fotografia desse feito, tirada pelo 

fotografo português Tó Mané, correu o mundo, tendo sido publicada nos jornais, revistas e 

enciclopédias mais conceituadas. 

 

Figura 10 – Garrett McNamara, Janeiro de 2013 - Praia do Norte, Nazaré. (Fotografia: Tó Mané)  

 

Atualmente, temos assistido, ano após ano, e com a introdução desta técnica, a um 

aumento da competitividade entre os melhores surfistas de ondas grandes, que almejam a 

glória da maior onda alguma vez surfada. 

 

2.1. O Tow-in Surfing em Portugal 

No início do novo milénio (2000), José “Grego” Gregório, atleta da Quiksilver fez uma 

viagem ao Índico com a equipa internacional da referida marca. Nessa viagem, através do 

intercâmbio de conhecimentos entre os atletas, Gregório ficou entusiasmado para praticar 

esta nova abordagem de apanhar ondas grandes ao verificar que Eraldo Gueiros tinha levado 

pranchas de tow-in. Após o regresso a Portugal, com a intenção de iniciar a prática desta 

modalidade, abordou Paulo “Paulo do Bairro” Rodrigues e Tiago “Saca” Pires para formarem 

uma equipa. Cerca de um mês depois, a equipa adquiriu uma mota de água e começou a 

treinar para apanhar as ondas rebocados pela mota de água. Passado um ano, José Gregório 

esteve em Bells Beach, na Austrália, com Darrick Doerner e David Kalama, onde partilharam 
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conhecimentos sobre a nova abordagem. Em 2003, nas Canárias, durante o O`neill Pulse, 

Gregório fez sessões de tow-in surfing com Gary Elkerton, Manoa Drollet e com Cory Lopez. 

Ainda nesse ano, Hugo Vau viajou até Puerto Escondido, no México, onde planeou 

ficar 15 dias, mas, devido à qualidade das ondas, acabou por ficar dois meses. Aí conheceu 

Coco Nogales e Peter Mel, que lhe apresentaram esta nova abordagem de apanhar ondas e 

lhe venderam algum material. De regresso a Portugal, Hugo comprou uma mota de água ao 

pai de Ivo Santos e os dois começaram a treinar na onda do Bugio, em Lisboa. Hugo, com o 

intuito de explorar outros locais para a prática desta modalidade, fez algumas sessões com 

Lelé, na Peralta, Lourinhã. 

A 19 de janeiro de 2005, um dia que ficou conhecido como “Big Wednesday”, começou 

a ser escrito um novo capítulo na história nacional do surf em ondas grandes. Uns dias antes, 

atletas franceses experientes no tow-in surfing, ao analisar a previsão meteorológica, 

aperceberam-se que as condições não iriam permitir que a ondulação chegasse ‘limpa’ às 

suas praias. Numa troca de telefonemas entre Biarritz e a Ericeira, Gregório, Paulo do Bairro 

e Saca logo se apressaram a convidar os franceses a trazerem a sua experiência e logística 

para, juntos, encontrarem um local ideal para praticar esta nova modalidade em território luso. 

O local escolhido, devido ao forte vento do quadrante norte, foi o farol de Santa Marta, à saída 

da Marina de Cascais, conhecido pelas suas direitas, numa zona popularmente conhecida 

como “Boca do Inferno”. Dentro de água estiveram quatro equipas: Peyo Lizarazu e Yann 

Benetrix, Vincent Lartizien e Max Larretche, José Gregório e Paulo Rodrigues. François Liets, 

como não tinha dupla, convidou e fez equipa com Tiago “Saca” Pires. As ondas rondaram os 

cinco metros e apesar de todos terem encarado essas paredes de água demonstrando técnica 

e bravura, Tiago “Saca” Pires destacou-se por ter apanhado as maiores ondas e ter executado 

as manobras mais arriscadas, nesta que foi considerada a primeira verdadeira sessão de tow-

in surfing em Portugal. 

No mesmo dia 19 de janeiro de 2005, Dino Casimiro, colaborador da Câmara Municipal 

de Nazaré, tirou uma fotografia das ondas grandes da Praia do Norte. Apercebendo-se de 

que as ondas da Nazaré apenas poderiam ser apanhadas com recurso ao tow-in surfing, e 

considerando ser um desperdício permanecerem desconhecidas, deitou, nessa noite, mãos à 

obra. Procurou na internet contactos dos mais conceituados ‘Big Riders’ mundiais para lhes 

dar a conhecer que em Portugal havia uma onda que ainda não tinha sido desbravada. Após 

alguma pesquisa, através do site de atleta de Garrett “G-Mac” McNamara, enviou um email 

com a fotografia e um convite para ir à Nazaré conhecer aquelas ondas. 
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Figura 11 – Fotografia das ondas da Praia do Norte em 19 de janeiro de 2005 enviada a Garrett McNamarana. (Fotografia: 

Dino Casimiro) 

 

Dois meses mais tarde, a 25 de março de 2005, Grego e Paulo do Bairro, juntamente 

com um grupo de atletas franceses e bascos, como Vincent Lartizien, Christian “Che” 

Guevara, Michel Laronde e Guillermo Lecumberri, realizaram a primeira sessão de tow-in 

surfing na Praia do Norte, em Nazaré, com ondas a rondar os cinco metros. Nesta ocasião 

percebem o elevado grau de dificuldade das condições existentes nesta praia, com ondas 

grandes, mas também se aperceberam do seu verdadeiro potencial. Segundo Grego1, em 

2005, “enquanto na Nazaré começamos num dia pequeno, em Cascais aquilo foi muito 

provavelmente o máximo que dá para surfar naquele sítio, foi uma exceção. Mas na Praia do 

Norte sabemos que há vagalhos, que vai haver dias maiores para surfar”.  

No mesmo ano de 2005, foi dado início às obras de construção do molhe sul da barra 

do Rio Douro, no Porto. As alterações provocadas nas areias do fundo e na corrente de saída 

do rio, deram origem, no início do outono, ao aparecimento efémero de ondas perfeitas que 

entravam pelo rio a cerca de 300 metros a montante. 

 

                                                 
1 In revista Surf Portugal n.º 148, Maio 2005 
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Figura 12 – Construção Molhe Sul da Barra do Douro. (Fotografia: Delfim Morais) 

 

Pensando na segurança e na rentabilização do tempo da surfada, os irmãos Malafaya 

recorreram à colaboração de um amigo, Hugo Marinho, detentor de uma mota de água, para 

os transportar até à zona do pico, caso fossem afastados pelas correntes. Na sessão de 29 

de outubro de 2005, iniciaram as incontornáveis experiências no tow-in surfing, pelo reboque 

para as referidas ondas, puxados por um cabo de ski aquático preso à mota de água de 

Marinho, dando os primeiros passos nesta prática no norte do país, conforme será detalhado 

adiante no capítulo 5. 

Em setembro de 2007, o brasileiro Romeu Bruno, big rider e nadador-salvador no 

Havai, deslocou-se a Portugal para falar sobre resgate com mota de água no Congresso 

Mundial de Salvamento Aquático, que teve lugar no Porto. Foi, seguidamente, convidado pelo 

Instituto de Socorros a Náufragos (ISN) para realizar uma troca de experiências baseada na 

partilha do seu conhecimento sobre procedimentos de operações de resgate com mota de 

água. Posteriormente, o ISN ofereceu-lhe o apoio necessário à realização de cursos de tow-

in surfing em território luso. Nesse âmbito foram realizados três cursos de tow-in surfing, nos 

quais Romeu deu formação a surfistas portugueses, alguns dos quais atualmente ainda 

praticam a modalidade. Durante a sua estadia, até abril de 2008, Romeu explorou as ondas 

da costa portuguesa e divulgou o tow-in surfing.  

Em 2010, Dino Casimiro, Paulo Lopes, Paulo Salvador e Pedro Pisco, organizaram o 

projeto The North Canyon Show by Garrett McNamara, dinamizado pela Câmara Municipal 

da Nazaré, Nazaré Qualifica e Clube de Desportos Alternativos da Nazaré que consistia em 
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trazer a Portugal Garrett “G-Mac” McNamara para explorar o potencial das ondas grandes da 

Praia do Norte, na Nazaré. 

Garrett “G-Mac” McNamara chegou à costa lusa em outubro e esta sua primeira 

estadia durou até ao final de novembro de 2010. José Gregório, o português com mais 

experiência e conhecimento desta modalidade e da Praia do Norte, nazareno de origem, foi a 

escolha natural para acompanhar o Garrett McNamara nesta incursão. Durante a sua estadia 

houve duas sessões de tow-in surfing memoráveis: a 3 de novembro, com ondas entre os seis 

e sete metros, na qual se juntou o francês Peyo Lizarazu, surfista de ondas grandes e amigo 

de ambos (Garrett McNamara/José Gregório), e a sessão de 18 de novembro, com ondas 

estimadas entre os sete e nove metros, tendo sido acompanhados pelo irlandês Alastair 

Mennie, o inglês Andrew Cotton e o português Ruben Gonzalez. Garrett constatou assim o 

potencial da onda da Praia do Norte, tendo celebrado um protocolo com a Câmara Municipal 

de Nazaré, com o intuito de promover internacionalmente o local como spot de ondas grandes 

de classe mundial.  

Em 2011, com a entrada do novo patrocinador, a “Zon”, o projeto passou a chamar-se 

Zon North Canyon Show by Garrett McNamara e esta foi a segunda missão de um projeto de 

três anos. Nesta temporada, os atletas do projeto foram Garrett McNamara, CJ Macias, 

Andrew Cotton, Al Mennie e o português Hugo Vau. 

A 1 de Novembro de 2011, a Praia do Norte recebeu o maior swell dos últimos anos 

e, por volta das 10 horas da manhã, Garrett McNamara apanhou a maior onda do dia e bateu 

o recorde do Guinness. A onda, com 78 pés (+/- 23 metros), ainda é oficialmente considerada 

a maior onda alguma vez surfada. 

O feito de Garrett deu a conhecer ao mundo Portugal, Nazaré e a Praia do Norte, 

colocando-a no mapa como o local com as maiores ondas do Mundo. 

A 23 de novembro de 2011, realizou-se uma competição na Praia do Norte, o “North 

Canyon Tow-In Trials presented by Wavejet”. O prémio da equipa vencedora seria garantir a 

presença na competição internacional de ondas grandes que iria ter lugar no último trimestre 

de 2012. As ondas rondaram os 30 pés (9 metros) e estiveram presentes seis equipas. Hugo 

Vau foi o único português a chegar ao pódio provando o seu potencial na modalidade. A 

classificação do evento foi a seguinte: 

1º - Axi Muniain e Pablo Garcia (País Basco/Espanha) 

2º - Al Mennie e Andrew Cotton (Irlanda/UK) 

3º - Hugo Vau e CJ Macias (Portugal/EUA) 

4º - Ramon Laureano e António Silva (Brasil/Portugal) 
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5º - André Pedroso e Ivo Santos (Portugal/Portugal) 

6º - Paulo do Bairro e Pedro Monteiro (Portugal/Portugal) 

Além de ganhar a competição, com a sua dupla formada com Pablo Garcia, Axi 

Muniain ainda ganhou o prémio de “melhor manobra”. Por seu turno, CJ Macias ganhou os 

prémios de “melhor tubo” e “wipeout do dia”. 

Em 28 de janeiro de 2013, na mesma Praia do Norte, Garrett McNamara apanhou uma 

onda ainda maior do que a que ele tinha apanhado em 2011. Conforme referido no capítulo 

anterior, a fotografia do feito, tirada pelo fotógrafo português Tó Mane, correu o mundo, com 

publicações em jornais, revistas e enciclopédias mundialmente conceituadas. 

Nesse mesmo ano de 2013, dois portugueses, António Silva e Hugo Vau foram 

nomeados para o Billabong XXL Awards na categoria de “Biggest Wave”, com ondas 

apanhadas na Praia do Norte. 

Mais tarde, a 28 de outubro de 2013, chega novamente à Praia do Norte um swell de 

grandes dimensões. Garrett McNamara apanha as maiores ondas até à data. Na mesma 

sessão, a brasileira Maya Gabeira sofre um acidente, tendo ficado inconsciente dentro de 

água. Foi resgatada pelo seu parceiro de dupla, Carlos Burle, que a reanimou, com sucesso, 

já no areal. 

  

Figura 13 e 14 – Carlos Burle abandona mota de água para resgatar Maya Gabeira e Maya Gabeira recebe os primeiros 

socorros na areia por Carlos Burle e pelo nadador salvador que estava no local. 

Na sequência do acidente de Maya, Garrett McNamara decidiu deixar de apanhar 

ondas e ficou numa mota de água a fazer a segurança aquática aos outros riders que estavam 

dentro de água, considerando que as condições desse dia estavam extremas. Depois de 

Maya ser transportada para o hospital, Carlos Burle volta para a água com o seu colega de 

equipa Pedro “Scooby” Vianna, que o rebocou para uma das maiores ondas surfadas de 

sempre, estimada em 100 pés (+/- 33 metros).  
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Figura 15 – Carlos Burle apanha uma das maiores ondas surfadas de sempre, na Praia do Norte, estimada em 100 

pés (+/- 33 metros) depois de salvar a sua colega de equipa Maya Gabeira. (Foto: Tó Mané) 

 

Em Outubro 2015, após a sua recuperação, Maya Gabeira regressou à Nazaré para 

enfrentar as mesmas ondas que, dois anos antes, quase que lhe levaram a vida, tendo 

mostrado coragem e determinação e que o passado não afectou a sua performance. Com 

efeito, com uma das imagens registadas numa sessão realizada a 30 de outubro, em baixo 

reproduzida na figura 16, Maya concorreu ao prémio Big Wave Awards, na categoria de “maior 

onda surfada” - Biggest Wave Entry - por atleta feminina. 

 

Figura 16 –Regresso de Maya Gabeira em outubro de 2015 (Foto: Vítor Faneca Estrelinha) 
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3. A Origem do Kitesurfing 

 

"In the 1800s, George Pocock used kites of increased size to propel carts on land and 

ships on the water, using a four-line control system—the same system in common use today. 

Both carts and boats were able to turn and sail upwind. The kites could be flown for sustained 

periods. The intention was to establish kitepower as an alternative to horsepower, partly to 

avoid the hated "horse tax" that was levied at that time.[5] In 1903, aviation pioneer Samuel 

Cody developed "man-lifting kites" and succeeded in crossing the English Channel in a small 

collapsible canvas boat powered by a kite.  

In the late 1970s, the development of Kevlar then Spectra flying lines and more 

controllable kites with improved efficiency contributed to practical kite traction. In 1978, Ian 

Day's "FlexiFoil" kite-powered Tornado catamaran exceeded 40 km/h. 

In October 1977 Gijsbertus Adrianus Panhuise (The Netherlands) received the first 

patent for Kite Surfing. The patent covers, specifically, a water sport using a floating board of 

a surf board type where a pilot standing up on it is pulled by a wind catching device of a 

parachute type tied to his harness on a trapeze type belt. Although this patent did not result in 

any commercial interest, Gijsbertus Adrianus Panhuise could be considered as the originator 

of Kite Surfing. Through the 1980s, there were occasionally successful attempts to combine 

kites with canoes, ice skates, snow skis, water skis and roller skates.  

Throughout the 1970s and early 1980s, Dieter Strasilla from Germany developed 

parachute-skiing and later perfected a kites kiing system using self-made paragliders and a 

ball-socket swivel allowing the pilot to sail upwind and uphill but also to take off into the air at 

will. Strasilla and his Swiss friend Andrea Kuhn used this invention also in combination with 

surfboards and snowboards, grasskies and self-made buggies. One of his patents describes 

in 1979 the first use of an inflatable kite design for kitesurfing. 

Two brothers, Bruno Legaignoux and Dominique Legaignoux, from the Atlantic coast 

of France, developed kites for kitesurfing in the early 1980s and patented an inflatable kite 

design in November 1984, a design that has been used by companies to develop their own 

products. 

In 1990, practical kite buggying was pioneered by Peter Lynn at Argyle Park in Ashburton, 

New Zealand. Lynn coupled a three-wheeled buggy with a forerunner of the modern parafoil 
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kite. Kite buggying proved to be very popular worldwide, with over 14,000 buggies sold up to 

1999. 

The development of modern day kitesurfing by the Roeselers in the USA and the 

Legaignoux in France carried on in parallel to buggying. Bill Roeseler, a Boeing 

aerodynamicist, and his son Cory Roeseler patented the "KiteSki" system which consisted of 

water skis powered by a two-line delta style kite controlled via a bar mounted combined 

winch/brake. The KiteSki was commercially available in 1994. The kite had a rudimentary water 

launch capability and could go upwind. In 1995, Cory Roeseler visited Peter Lynn at New 

Zealand's Lake Clearwater in the Ashburton Alpine Lakes area, demonstrating speed, balance 

and upwind angle on his 'ski'. In the late 1990s, Cory's ski evolved to a single board similar to 

a surfboard. 

In 1996, Laird Hamilton and Manu Bertin were instrumental in demonstrating and 

popularising kitesurfing off the Hawaiian coast of Maui while in Florida Raphaël Baruch 

experimented riding windsurfing boards with various foil kites and changing the name of the 

sport from flysurfing to kitesurfing. 

In 1997, the Legaignoux brothers sold the breakthrough "Wipika" kite design which had 

a structure of preformed inflatable tubes and a simple bridle system to the wingtips, both of 

which greatly assisted water re-launch. The Legaignoux brothers have continued to improve 

kite designs, including developing the bow kite design, which has been licensed to many kite 

manufacturers. 

In 1997, specialized kite boards were developed by Raphaël Salles and Laurent Ness. 

By the end of 1998 kitesurfing had become an extreme sport, distributed and taught through a 

handful group of shops and schools worldwide. The first competition was held on Maui in 

September 1998 and won by Flash Austin.  

Starting in 1999, kitesurfing became a mainstream sport with the entry of key 

windsurfing manufacturers namely Naish and Neil Pryde. Single direction boards derived from 

windsurfing and surfing designs became the dominant form of kiteboard. From 2001 onwards, 

twin-tip bi-directional boards became more popular for most flat water riders, with directional 

boards still in use for surf conditions." 

Kindly reviewed by Mr.Bruno Legaignoux 

Transcrição feita do site da IFKO – International Federation of Kitesports Organizations para não haver perda de informação na 
sua tradução (http://ifkitesports.org/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=352). 

 

http://ifkitesports.org/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=352
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3.1. O Kitesurfing em Portugal 

 No relato sobre a origem do kitesurfing em Portugal é incontornável a referência a Rui 

Meira, ambos pai e filho, pioneiros na modalidade.  

 Originalmente praticantes de windsurf e de vela, segundo Rui Pedro Meira (filho), as 

primeiras experiências no kitesurfing começaram na Lagoa de Albufeira, onde se 

estabeleceram há 35 anos, por considerarem aquele local propício a novas experiências e 

testes em vários desportos de vento e ondas.  

 O primeiro kite dos Meira, proveniente de França, foi adquirido através de um amigo e 

veio acompanhado de um manual de instruções em VHS. Visualizaram o curto vídeo inúmeras 

vezes para aprender como montar o kite da marca Wipika 5 metros, controlado apenas por 

duas linhas.  

 Rui Meira sénior, atleta inveterado, explorou desde logo as potencialidades do novo 

desporto de vento. No seu entender, as maiores dificuldades verificaram-se até à descoberta 

das pranchas específicas para kitesurfing, tendo experimentado pranchas de todos os 

tamanhos e formas, com ou sem footstraps. 

 A grande evolução chegou então quando, em 2000, conheceram as novidades trazidas 

pelos profissionais, no Red Bull Sky Riders, realizado em Tarifa, Espanha. Foi daí, a 

considerada a Meca dos desportos de vento, que trouxeram para Portugal uma prancha 

customizada e específica para a modalidade. Munidos com a nova prancha e os novos 

modelos da Wipika fizeram com que os primeiros alunos e praticantes começassem a 

aparecer no spot da Lagoa. 

 No ano seguinte, algumas das marcas com as quais trabalhavam enquanto 

distribuidores começaram a desenvolver as suas próprias linhas de kitesurfing e foi quando 

se deu o que consideram ser o início da expansão da modalidade. 

 A partir de 2002, foram surgindo vários tipos de equipamento, bem como as primeiras 

competições a nível nacional e começaram a ser criadas escolas da modalidade. 

 Ainda em 2002, foi constituída a Associação Portuguesa de Kite (APKite), fundada por 

Carlos Batalha, Dinis Diogo, Edgar Inácio, Francisco Costa, Guida Mendes, João Correia, 

João Lã, João Oliveira, Nuno Barros, Pedro Teixeira, Sandra Inácio, Sérgio Tavares e Werner 

Grathwol. Esta entidade tem sido a principal promotora e dinamizadora da modalidade em 

Portugal (http://www.apkite.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=61). 

 O crescimento exponencial do número de praticantes na modalidade, a falta de 

organização e de legislação adequada, tem originado alguns problemas de segurança. O 

http://www.apkite.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=61
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espaço na praia tem se mostrado reduzido para o elevado número de praticantes, que, 

frequentemente, fazem uso do espaço destinado aos banhistas, pondo a segurança destes 

em risco. Com efeito, devido ao comprimento das linhas do kite, de cerca de 25 metros, em 

rigor, a área de segurança mínima deve consistir num raio com a mesma medida. 

 Por este motivo, têm surgido interdições à prática de kitesurfing durante a época 

balnear, ou em alternativa, a criação de zonas exclusivamente destinadas a esta prática, 

designadas de “Kite beach”, como se verifica, por exemplo, na praia do Cabedelo, em Viana 

do Castelo, o denominado “Laguinho” na foz do rio Cávado, em Ofir/Esposende e na Costa 

da Caparica. 
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4. A Praia do Norte na Nazaré 

 4.1 As Características da Praia do Norte - Nazaré 

 

A Praia do Norte, na Nazaré, alcançou fama e renome devido às suas ondas gigantes, 

sendo frequentemente referidas como as maiores e as mais perigosas ondas do mundo. 

A razão para a formação das ondas gigantes reside no fundo existente, que consiste 

num desfiladeiro submarino situado junto à costa, o denominado Canhão da Nazaré. Este 

fosso estende-se por cerca 170 km, com uma profundidade máxima de 5000 metros, 

tornando-o o maior da Europa. A parte do Canhão da Nazaré, que atravessa a plataforma 

continental portuguesa, decorre de uma falha tectónica. Tem uma largura máxima de cerca 

de seis quilómetros e paredes que submergem até 2000 metros de profundidade. 

 

 

Figura 17 – Desfiladeiro submarino (Canhão da Nazaré). 

 

Importa, seguidamente, entender como o canhão contribui para a criação do fenómeno 

das ondas gigantes da Praia do Norte. 

A ondulação gerada ao largo da costa dirige-se para a praia e propaga-se com maior 

velocidade sobre o Canhão da Nazaré, devido à maior profundidade da água, do que na 

plataforma continental adjacente, onde a água é relativamente pouco profunda. A diferença 

na propagação da onda modifica a orientação das linhas de cristas e cavas, criando zonas 
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nas quais a onda converge. Esta convergência concentra a energia da onda, que se traduz 

na amplificação do tamanho da onda. Este processo é particularmente eficaz na zona ao largo 

da Praia do Norte, durante os períodos de ondulação (swell) predominante de noroeste ou de 

oeste. Algumas simulações efetuadas pelo Instituto Hidrográfico, recorrendo a modelos 

numéricos, sugeriram que uma onda, ao largo, com dez metros de altura pode ser amplificada 

através do processo descrito, atingindo cerca de 20 metros junto à Praia do Norte 

(http://www.hidrografico.pt/noticia-ondas-gigantes-nazare.php). 

 

Figura 18 – Explicação gráfica do fenómeno das ondas da Praia do Norte. 

 

Esta circunstância é comum em outros canhões submarinos, porém, o Canhão da 

Nazaré destaca-se devido à sua orientação e à sua interseção com a linha de costa. Desta 

forma são alteradas as correntes que a própria ondulação cria junto à costa, que se dirige no 

sentido contrário à ondulação, o que representa um fator adicional favorável à amplificação 

da onda, que atinge assim alturas extremas. 

 

 

 

http://www.hidrografico.pt/noticia-ondas-gigantes-nazare.php
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4.2 A Opinião de Atletas Conceituados 

 4.2.1. Ben Wilson na Primeira Pessoa: O Surf a Reboque e a Praia do  

 Norte 

 

 

 

“I think both ways [tow-in surfing and kitesurfing] are the ultimate vehicle for catching waves 

that you normally couldn’t catch paddling. With the right wind conditions, I believe the kite 

would allow you to catch the biggest waves possible due to the fact that when you have 

massive waves they usually come with some kind of wind and it’s much easier to kitesurf in 

rough conditions than drive a jet ski.  

[Praia do Norte] is probably the pinnacle in terms of size, I think it’s going to be where the 

biggest waves in the world will be ridden and you’re going to have to use a kite or a jet ski to 

catch one”. 
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4.2.2. José “Grego” Gregório na Primeira Pessoa: O Surf a Reboque e a Praia do 

Norte 

- Pioneiro do tow-in surfing em Portugal 

 

 

“As motas de água a ajudarem os surfistas a apanhar ondas de grandes dimensões, foi uma 

das maiores revoluções no mundo do surf dos anos 90. Antes do aparecimento do tow-in 

havia inúmeros picos que nunca tinham sido surfados, houve surfistas postos em situações 

nunca antes imaginadas e começaram-se a surfar ondas de dimensões realmente grandes, 

na casa dos 10m-15m-20m. Depois disso, mas sempre com a ajuda das motas na segurança, 

começaram a ser surfados alguns destes picos de tow-in na remada, e aí sim, o surf de ondas 

grandes deu o salto para os patamares onde está hoje em dia. 

Quando comecei a surfar a Nazaré, em 2005, sempre pensei que só seria possível fazê-lo a 

reboque, não só devido a velocidade que esta onda atinge, mas também por ser o sítio mais 

difícil do mundo: vêm picos de todas as direções e, às vezes, nem as motas têm velocidade 

para escapar. Mais tarde, com o evoluir do surf de ondas grandes, também se começou a 

surfar a Nazaré a braços. Mas mesmo assim, quando atinge um certo tamanho, ainda vai toda 

a gente em tow-in. No fundo, foi o combinado do surf tradicional com pranchas grandes e do 

tow-in que fez com que o surf de ondas grandes evoluísse como evoluiu até aos dias de hoje. 

A Praia do Norte, na Nazaré, é o sítio onde quebram as maiores e mais perigosas ondas do 

planeta. É o Everest do surf. O sítio onde, no futuro, haverá as maiores romarias para tentar 

quebrar todos os recordes e limites. 

A Nazaré é o ultimate challenge da nossa modalidade”. 
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4.2.3. João Valente na Primeira Pessoa: O Surf a Reboque e a Praia do Norte 

- Diretor da principal revista de surf portuguesa: SURF Portugal 

 

 

 

“O surf a reboque foi responsável por uma das transformações mais drásticas que o surf 

sofreu nas últimas décadas. O recurso tecnológico permitiu pôr surfistas em ondas e posições 

antes só imaginadas ou sonhadas. Esse facto, por si só, já foi revolucionário. Mas as 

verdadeiras consequências só foram sentidas anos mais tarde, ironicamente quando os 

surfistas começaram a remar em ondas e condições que anteriormente só o recurso às motas 

de água permitia. Foi nessa altura que se ganhou consciência da evolução profunda que o 

tow-in permitiu. Foi através do conhecimento que a modalidade possibilitou adquirir sobre as 

dinâmicas envolvidas em ondas de uma determinada dimensão, que elementos como o shape 

das pranchas, os equipamentos de segurança e os treinos específicos evoluíram ao ponto de 

transformar em spots de remada alguns dos mais icónicos sítios do tow-in, como Peahi, no 

Havai. O surf de ondas grandes, nunca estaria onde está sem o advento do surf a reboque. 

Pelas suas características geográficas e geomorfológicas, a Nazaré é a região de tow-in 

surfing por excelência. O efeito de convergência de ondulações, propulsionado pelo Canhão 

da Nazaré, e a exposição geográfica da Praia do Norte às ondas geradas pelas tempestades 

do Atlântico Norte permite afirmar, sem grande margem para dúvidas, que aqui se geram de 

forma consistente as maiores ondas do planeta. Por suas características peculiares, entre as 

quais o facto de se tratar de um fundo de areia, e as consequências das diferentes 

acelerações a que uma ondulação está ali sujeita, fazem desta praia um desafio permanente 

para surfistas, pilotos e staff de terra. Numa altura em que o surf de remada tem recuperado 

o seu interesse e espetacularidade, é em spots como a Nazaré que o tow-in vai continuar a 

sua exploração do que um dia o saudoso Mark Foo chamou de “Unridden Realm” (Reino do 

Não Surfado)”. 
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4.2.4. Nuno “Stru” Figueiredo na Primeira Pessoa: O Surf a Reboque e a Praia 

do Norte 

 

“O surf a reboque veio colmatar o limite humano de remada em ondas grandes. A velocidade 

de deslocação de ondas gigantes é de tal forma excessiva, que é impossível apanhá-las com 

as convencionais pranchas de surf. No entanto, cair e sobreviver as estas ondas é 

perfeitamente possível para um grupo de atletas treinados física e mentalmente e com os 

equipamentos adequados às condições. Para além do tow-in, é também possível apanhá-las 

mais facilmente usando um kite, se a intensidade de vento for superior à velocidade de 

descida de uma prancha de surf numa onda grande. Caso contrário, o nosso “motor 

impulsionador aéreo" cai, criando um cenário potencialmente perigoso para o atleta. 

As características [da Praia do Norte, na Nazaré] são únicas no mundo. A forma como a 

ondulação se junta e cria estas ondas não é conhecida noutro local. O vento destrói a 

ondulação e a onda se embater nas costas da mesma. Porém, quando surge pela lateral e 

ligeiramente pela frente a onda consegue manter a sua formação. Esta difícil combinação de 

vento, ondulação e direção, por vezes, também acontece nesta praia, sendo apenas 

comparável com a onda de Jaws no Havai”. 
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4.2.5 Romeu Bruno na Primeira Pessoa: O Surf a Reboque e a Praia do Norte 

 

 

“O surf a reboque é uma evolução no desporto. Aumenta os limites de tamanho de onda a 

ser surfada, diminui o tamanho das pranchas em ondas grandes, possibilitando o surfista 

a exploração de lugares onde não seria possível estar com uma prancha grande.  

É a formula 1 do surf! 

A Praia do Norte é um cenário perfeito: o cliff para os expectadores e a mídia, o canhão 

que converge as ondulações com mais força e tamanho para praia, o fundo que suporta 

qualquer tamanho de ondas no outside, a bancada de areia no inside que produz tubos de 

até 20 pés e o porto ao lado para colocar as motos aquáticas”. 
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5. Relatório de Atividade 

5.1 O Nosso Percurso 

 No decurso do ano de 2005, foi dado início às obras de construção do molhe sul da 

barra do Rio Douro, no Porto. As alterações provocadas nas areias do fundo e na corrente de 

saída do rio, deram origem, no início do outono, ao aparecimento efémero de ondas perfeitas 

que entravam pelo rio cerca de 300 metros a montante. 

 

 

Figura 19 – Molhe Sul da Barra do Douro em construção com a onda a subir o rio.  
(Fotografia: Patrícia Zavala) 

 

Rapidamente, os praticantes de surf mais experientes da cidade Invicta apareceram 

para fazerem uso deste fenómeno precioso e raro na costa portuguesa. Apesar de as ondas 

serem perfeitas e muito compridas, a perigosidade estava presente devido às fortes correntes 

causadas pela maré a vazar e a encher. 

 Pensando na segurança e na rentabilização do tempo da surfada, o autor e o seu 

irmão, Francisco Malafaya, recorreram à colaboração de um amigo, Hugo Marinho, detentor 

de uma mota de água, que os transportaria até à zona do pico, caso fossem afastados pelas 

correntes. Na sessão de 29 de outubro de 2005, iniciaram as incontornáveis experiências no 

Tow-in Surfing - pelo reboque para as referidas ondas, puxados por um cabo de ski aquático 

preso à mota de água de Marinho, dando os primeiros passos nesta prática no norte do país. 

No final do dia, feita a limpeza e manutenção da mota de água, Marinho e Malafaya, 

concluíram que seria benéfico se conseguissem improvisar um sled (do inglês, deslizar ou 

trenó; no contexto, refere-se a uma prancha de resgate, acoplada na popa da mota de água, 

para auxiliar o resgate dos riders), tal como haviam observado em filmes de surf. 

Considerando as parecenças dos sleds com as pranchas de bodyboard, decidiram adaptar 
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uma prancha antiga de Marinho, da marca BZ. Apesar de terem consciência de que era 

pequena, pensaram que daria para o efeito. 

 Na madrugada de 30 de outubro, a equipa encontrou-se para preparar o equipamento 

e entrar pela rampa da Cantareira, junto ao farol-capela de São Miguel-O-Anjo, na foz do Rio 

Douro. Logo que começaram a navegar, a prancha de bodyboard que tinham adaptado no dia 

anterior, para servir de sled, desintegrou-se. Apesar do contratempo, retiraram a prancha e 

continuaram a sessão como tinham feito no dia anterior. A surfada corria bem até ao momento 

em que Marinho, para se desviar de uma série de ondas de tamanho considerável, numa 

manobra de ziguezague, passou com a mota por cima do cabo de reboque de ski aquático, 

causando que este fosse aspirado pela turbina, bloqueando-a, tendo a mota parado de 

imediato. Inevitavelmente, deram por terminada a sessão e foi a vez da equipa rebocar a mota 

de água, a nado, até à rampa. 

 

Figura 20 – Colocação da mota de água pela rampa da Cantareira - Outubro de 2005. (Fotografia: João Malafaya) 

 

Figura 21 – Surf a reboque na onda da Barra do Douro. (Fotografia: Delfim Morais) 

 

 Depois destas primeiras sessões, Hugo Marinho e o autor sentiram necessidade de 

aprofundar os seus conhecimentos sobre esta abordagem de apanhar ondas. Ao pesquisar 
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na internet em busca de informação técnica, encontraram informação que não estava ainda 

difundida em Portugal. Desde logo, aperceberam-se que os cabos de reboque utilizado pelas 

equipas de tow-in eram cabos flutuantes, mais grossos do que os de ski aquático, para evitar 

precisamente que este fosse sugado pela turbina da mota de água. 

 

 

Figura 22 – Cabo de reboque de ski aquático vs. cabo de reboque de tow-in surfing. (Fotografia: Edgar Pereira) 

 

 Decidiram então criar um nome para a equipa que acabaram de formar, designando-a 

de “Towrider”, que, em português, significa “praticante a reboque”. 

 Com um nome e um logótipo criado por um designer amigo, começaram a delinear o 

projeto Towrider, com o objetivo de adquirir meios e competências para apanhar ondas cada 

vez maiores e em segurança. 

 

Figura 23 – Logótipo criado pelo designer para a equipa, em 2005. 

 

 O autor, que havia concluído o curso náutico de marinheiro ainda nos anos 90, sentiu 

a necessidade de aprofundar os seus conhecimentos e iniciou o curso para a categoria 

seguinte, Patrão Local. No curso ministrado pelo amigo de família, Comandante Vieira 

Amândio, da Escola de Formação Náutica Vieira Amândio, aprendeu a ler as cartas náuticas, 

que lhe permitiriam procurar locais para a prática do tow-in surfing, e sobre comunicação pelos 

rádios VHF.  

 Tendo estudado o Regulamento da Náutica de Recreio, o autor concluiu que a prática 

de tow-in surfing infringe o referido diploma em determinados aspetos, tornando assim o 
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desporto ilegal de ser praticado em Portugal. Uma vez que o objetivo da modalidade é apanhar 

ondas que existem quando se registam grandes ondulações, tratam-se de dias, nos quais, 

normalmente, as barras dos portos são encerradas para segurança das pessoas e das 

embarcações, inviabilizando a saída para o mar com as motas de água. Em segundo lugar, 

as embarcações do tipo 5, categoria na qual se insere a mota de água, só podem navegar 

num raio de 3 milhas de distância do porto de abrigo e até 1 milha da costa. Ora, os locais, 

aos quais se pretende chegar para explorar essas ondas, a maioria das vezes, ficam para 

além desses limites. Para poder abicar nas praias e entrar com uma embarcação pelo areal 

de uma praia é necessária uma autorização prévia da capitania do porto em questão, o que 

se mostra difícil de obter em tempo útil, dado que apenas se consegue prever com alguma 

certeza as condições do mar com um mínimo de 48 horas de antecedência. Em quarto lugar, 

está proibida a navegação com uma embarcação a menos de 300 metros de distância da 

costa, o que inviabiliza o surf a reboque com mota de água, uma vez que as ondas se 

encontram usualmente nessas áreas. Por último, não é permitido executar o reboque de um 

praticante por uma embarcação sem a presença de um vigia. Significa que, para se poder 

rebocar alguém com uma mota de água, nesta deveria estar embarcado o operador que 

governa a mota e um segundo tripulante a vigiar o praticante que está a ser rebocado. Ora, 

esta norma é desadequada à modalidade, uma vez que, além de colocar um terceiro 

praticante em risco, dificulta o governo da mota de água pelo seu operador.  

 A 4 de março de 2006, o autor realiza o exame para a categoria de Patrão Local e de 

Operador Radiotelefonista da Classe A, ficando apto para governar embarcações de recreio 

sem limite de comprimento ou potência, em navegação até cinco milhas da costa e dez milhas 

de um porto de abrigo. 

 Em julho de 2006, durante uma viagem a Cascais e após uma sessão de surf na Praia 

do Guincho, é-lhe oferecida uma revista de kiteboarding, a “Stance Portugal n.º3”, de maio, 

junho e julho” que incluía um DVD. Nessa mesma noite folheou a revista e assistiu ao DVD. 

Neste estava incluída uma reportagem sobre um surfista australiano intitulada “Ben Wilson & 

Wave Riding”. Apesar de se tratar de um surfista nato, em dias de vento, nos quais as ondas 

para o surf ficam afetadas, Ben Wilson recorria ao kite para, com a sua prancha de surf e 

utilizando a força do vento, apanhar ondas de qualquer tamanho. Esta vertente do desporto, 

designada por kitesurfing, permitia-lhe otimizar o tempo e as condições existentes, apanhando 

mais ondas do que com recurso ao surf tradicional, na remada. 
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Figura 24 – Ben Wilson a apanhar uma onda grande em kitesurfing. 

 
 

 João Malafaya notou de imediato a semelhança entre esta abordagem e o Tow-in 

Surfing, mas com vantagens: implicava uma menor logística; excluía a necessidade de um 

outro rider para governar a mota de água e ainda ultrapassava os incumprimentos ao 

Regulamento da Náutica de Recreio. Na verdade, apenas se mostrava necessário aprender 

a velejar um kite, e fazer o investimento adicional da aquisição de um arnês e um kite, que é 

composto por uma asa, um conjunto de quatro linhas em fibra Dyneema ou Spectra, com 

cerca de 25 metros e uma barra, sendo a prancha utilizada a mesma do que no surf. 

 De imediato contactou um amigo de infância do surf, Nuno “Stru” Figueiredo, surfista 

e sócio de um escola de kiteboarding, denominada XKLAM!. Descreveu a nova abordagem 

que acabara de conhecer, na qual o rider, em vez de usar uma prancha bidirecional (como na 

modalidade de kiteboarding), utilizava uma prancha comum de surf. O rider serve-se do kite 

apenas para entrar na onda e, depois de surfada, para sair da zona de impacto, para o 

comummente designado outside. Assim, facilmente o kitesurfista se coloca em posição de 

apanhar novas ondas, não sendo necessário remar como no surf tradicional, nem ficar parado 

a aguardar a onda. 

 Stru mostrou-se interessado em iniciar a prática desta nova vertente e acordaram que, 

aquando do seu regresso ao Porto, o autor iniciaria o curso de kiteboarding para aprender a 

manobrar o kite. Conforme combinado, em agosto de 2006, Malafaya iniciou o curso e, em 

três dias, aprendera a navegar na água com uma prancha bidirecional, pois tendo experiência 

prévia em wakeboard e no surf, os movimentos necessários eram-lhe familiares, sendo a 

maior dificuldade sentida a manobra do kite. 
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Figura 25 – João Malafaya na Foz do Rio Cávado no início da aprendizagem de kiteboarding. (Fotografia: Maria RF) 
 

  

 Paralelamente, em setembro de 2006, Hugo Marinho e o autor, tendo estudado as 

cartas náuticas da zona norte do país, decidiram começar a treinar a prática do tow-in surfing 

em ondas médias a grandes na praia de Moledo, em Caminha, e a sul da foz do Rio Cávado. 

Neste local existem zonas rochosas subaquáticas a cerca de 0.5 milhas (926 metros) da costa, 

em frente a Ofir, concelho de Esposende, e, por esse motivo consideraram ser uma área 

geográfica privilegiada e de grande potencial para a prática da modalidade, devido à boa 

formação das ondas e por se tratarem de praias quase desertas. 

   

Figura 26 e 27 – Cartas Náuticas da Praia de Moledo, em Caminha, e da Foz do Rio Cávado, em Esposende. 
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Figura 28 – Forte da Ínsua na praia de Moledo, em Caminha. (Fotografia: Pikas Photography)  

 

 Seis meses após a sua iniciação no kiteboarding, em fevereiro de 2007, Malafaya 

progredia no seu objetivo de apanhar ondas a reboque do kite, iniciando a utilização de uma 

prancha de surf em simultâneo com o kite. Começou em águas paradas para mais facilmente 

treinar e executar a manobra de cambar - trocar os pés na prancha para mudar de direção – 

imprescindível no kitesurfing, devido ao facto de as pranchas serem unidirecionais. 

 

Figura 29 – João Malafaya a treinar a manobra de cambar em águas paradas. (Fotografia: Mafalda Gonçalves) 
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 Em abril de 2007, Malafaya frequentou e concluiu o curso de instrutor internacional 

nível 1º de kiteboarding, da International Kiteboarding Organization (IKO), que lhe permitiu 

adquirir conhecimentos sobre o método pedagógico utilizado em outros países no ensino 

desta modalidade e sobre as técnicas para realizar reparações nos kites quando se 

danificavam e os tipos de materiais adequados para o fazer. 

 

Figura 30 – Certificado de instrutor nível 1º de kiteboarding da IKO. 

 

 A partir do verão de 2007, o autor começou a lecionar kiteboarding.  

 Em outubro de 2007, Malafaya e um amigo, Rui Silva, viajaram para a vila de 

Cumbuco, no Brasil, considerada a ‘capital mundial do vento’, devido às suas excelentes 

condições para a prática da modalidade, onde treinou durante um mês para apurar a sua 

técnica no controlo do kite, juntamente com os riders internacionais das melhores marcas. 

 

Figura 31 e 32 – João Malafaya - Treinos na Lagoa de Taíba, Brasil. (Fotografia: Rui Duarte Silva) 
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 Em novembro de 2007, de regresso ao inverno português, Malafaya iniciou a 

temporada de tow-in surfing, com o amigo Marinho, no seu local de eleição: a praia de Moledo. 

 Em fevereiro de 2008, Malafaya passa a instrutor internacional - nível 2 - de 

kiteboarding pela Internacional Kiteboarding Organization (IKO). 

 

Figura 33 – Certificado de instrutor nível 2 de kiteboarding da IKO. 

 

 Em março de 2008, tomou conhecimento através do site Surf Total 

(http://www.surftotal.com/page102.asp?ID=260&seccao=news) da realização, no final desse mês, de um curso 

de tow-in surfing ministrado pelo big rider e nadador salvador brasileiro Romeu Bruno e por 

Mário Pinto, instrutor da K-38 e 1.º tenente do Instituto de Socorros a Náufragos (ISN). 

Reconheceu de imediato uma oportunidade única de aprender com um dos melhores do 

mundo, tirar dúvidas e ter contato com os materiais. Malafaya inscreveu-se no curso que se 

realizou nos dias 28, 29 e 30 de março nas instalações da Direção de Faróis, situada em Paço 

de Arcos, Oeiras.  

 Durante a formação, absorveu junto de Romeu Bruno muitos conhecimentos, 

apercebendo-se do que estava a fazer errado na abordagem do Tow-in Surfing e o caminho 

que deveria seguir. Tirando o maior partido possível do curso, registou as medidas dos cabos 

de reboque, dos sleds, das pranchas, percebendo que tipos de coletes de flutuação deveriam 

ser utilizados, como se devem colocar as cintas de proteção nos porões das motas de água, 

entre outros pormenores. Os formandos passaram por duas etapas distintas: na primeira, 

como riders, e na segunda, como operadores da mota de água, aprendendo a governá-la. No 

primeiro dia, os exercícios foram executados em águas paradas, dentro do porto da Direção 

http://www.surftotal.com/page102.asp?ID=260&seccao=news
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de Faróis. No segundo dia, os formandos praticaram em águas agitadas, na zona de impacto 

das ondas junto ao farol do Bugio.  

 

 

Figura 34 – João Malafaya a preparar-se para governar a mota de água na saída do porto da Direção de Faróis em direção ao 

farol do Bugio. (Fotografia: João Diogo) 

 

 No terceiro dia e último dia a formação, realizou-se, na Costa da Caparica, a etapa na 

qual os conhecimentos adquiridos pelos formandos foram testados. Organizaram-se em 

duplas e tiveram de desempenhar as duas funções: de rider e de operador da mota de água, 

tal como numa sessão de tow-in surfing real. O curso terminou com um jantar na Marina de 

Cascais com a entrega dos certificados. 

 

Figura 35 – João Malafaya a receber os certificados. (Fotografia: João Diogo) 
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 Após a conclusão do curso, Malafaya ficou determinado a adquirir um sled e um cabo 

de reboque adequado até à temporada seguinte. Procurou por estes dois artigos online a 

preços acessíveis, tendo concluído que, pelos valores encontrados, tal não seria viável. 

 Consciente das características e medidas necessárias para fazer um cabo de reboque, 

entrou em contacto com a cordoaria Oliveira Sá, no Porto. Explicou o que precisava e para 

que efeito e foi convidado por Miguel Oliveira Sá, seu primo, a visitar as instalações da fábrica, 

na Maia. Depois da visita, apresentaram-lhe um cabo flutuante, designado de “Flat Rope”, de 

18 mm, que considerou perfeito. Amavelmente, foi-lhe oferecida uma bobine de 50 metros de 

cabo para teste. Aprendeu ainda a fazer o “estropo manual para cabo oco“, para finalizar as 

pontas dos cabos, permitindo-lhe fazer os cabos nos vários comprimentos desejados. 

 

Figura 36 e 37 – Estropo manual do cabo e cabo de reboque para tow-in surfing. (Fotografia: Edgar Pereira) 

 

 Em meados de maio de 2008, durante uma sessão de kitesurfing na Praia do 

Cabedelo, em Viana do Castelo, Malafaya observava um praticante da modalidade: este havia 

deixado cair o kite na água e encetou o procedimento habitual de segurança nesta 

circunstância, que consiste em soltar o kite para minimizar o risco de ser arrastado e de 

danificar o material. 
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Figura 38 – João Malafaya numa sessão de kitesurfing na Praia do Cabedelo, Viana do Castelo. (Fotografia: Vítor Ferreira) 

 

 Um kite é composto por telas de tecido e, entre estas, por estruturas verticais 

insufláveis. Observando o kite a ser enrolado e torcido pelas ondas, dando à costa 

completamente intacto, fez o paralelismo com os barcos de rafting, também este insufláveis, 

com os quais é possível descer os “rápidos” dos rios, e que deslizam e embatem em inúmeras 

pedras sem se danificarem.  

 Nessa mesma semana foi visitar Jorge Gomes, amigo de longa data, que trabalha na 

construção desses tipos de barcos e outras estruturas insufláveis e propôs-lhe então 

construírem o sled pretendido. Prestável como sempre, Gomes aceitou a proposta e abraçou 

o novo desafio. Depois de desenharem um esboço, em 15 dias estava concluído o protótipo. 

Assim que recebeu o telefonema informando que estava pronto, apressou-se para o ir buscar. 

Ao chegar à fábrica, Malafaya encontrou um sled perfeito. As vantagens do protótipo, além do 

preço acessível em relação aos sleds rígidos existentes no mercado, era ser 

consideravelmente mais leve: cerca de 5 kg, em comparação com os cerca de 20 kg que 

pesam os rígidos, o que facilitaria o seu transporte. Após a sua utilização, pode ser esvaziado, 

dobrado e colocado na mala do carro, tal como um kite. 
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Figura 39 – Sled insuflável fabricado por Jorge Gomes a pedido de João Malafaya. (Fotografia: João Malafaya) 

 

 Durante os meses de junho e julho de 2008, o autor e o seu irmão, Francisco Malafaya, 

frequentaram o curso de nadador salvador do ISN para adquirirem conhecimentos sobre os 

procedimentos no resgate de pessoas em outros contextos além do surf. 

 Logo no início da temporada de tow-in surfing, em setembro de 2008, a equipa testou e 

aprovou finalmente o novo cabo de reboque e o novo sled, que ainda são utilizados atualmente. 

 Paralelamente, em dezembro de 2008, Malafaya progride para instrutor internacional nível 

2 sénior de kiteboarding da Internacional Kiteboarding Organization. 

 

Figura 40 – Certificado de Instrutor nível 2 sénior de Kiteboarding da IKO. 

 

 Durante a referida temporada de inverno de 2008/2009, o autor toma consciência de que já 

raramente praticava o surf tradicional e que tinha adotado definitivamente o surf a reboque, que, no 

seu entender, representava maiores vantagens: por um lado, a prática do kitesurfing é possível 
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durante todo o ano, em qualquer tipo e tamanho de ondas, desde que se verifiquem condições de 

vento; por seu turno, o Tow-in Surfing, é praticável durante o outono e inverno, consoante o que as 

ondulações proporcionem. 

 Em outubro 2010, com a chegada de Garrett McNamara à Praia do Norte, na Nazaré, e a 

mediatização daí decorrente, as capitanias e a população em geral começaram a aperceber-se de 

que o Tow-in Surfing é efetivamente um desporto de elevado risco. 

 Nas temporadas seguintes, procurando evitar problemas com a Policia Marítima em virtude 

das anteriormente referidas infrações ao Regulamento da Náutica de Recreio que a prática do Tow-

in Surfing pressupõe, a exploração da modalidade incidiu maioritariamente sobre a costa da Galiza 

e da Corunha, em Espanha. 

 Contando já com alguma experiência na modalidade, o autor sentiu a necessidade de 

adquirir uma prancha específica para Tow-in Surfing e um sled rígido. Recorre então, no verão de 

2011, ao seu amigo Hélder “Tropa” Santos que trabalhava na marca basca de pranchas de surf, 

“Pukas”, sediada em San Sebastian. Aproveitando a sua estadia de férias no Porto, propôs-lhe que 

desenvolvessem o material pretendido. No final de agosto, a parceria entre estes amigos de infância 

havia dado frutos, tendo possibilitado a concretização dos objetivos de Malafaya. 

 
Figuras 41 e 42 – Prancha de tow-in surfing e sled rígido desenvolvido por João Malafaya e Hélder “Tropa” Santos. (Fotografia: 

João Malafaya e Edgar Pereira) 

 

 Paralelamente, o autor testou com sucesso um tipo de prancha que nunca havia visto 

anteriormente em Portugal: a hydrofoil board. A utilidade da prancha hydrofoil é ultrapassar 

as irregularidades na superfície das ondas causadas pelo vento, que se fazem sentir 

sobretudo no kitesurfing em ondas grandes. Trata-se de uma prancha mais curta do que uma 

de surf, unidirecional, com um mastro acoplado por baixo da prancha, em substituição das 
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quilhas comuns, tendo uma espécie de asa na ponta, com a forma de uma lâmina e que 

permanece submersa. Quando ganha velocidade, seja puxada por um kite, seja pelo reboque 

de mota de água ou barco, esta lâmina corta a água e faz com que a prancha se eleve acima 

da superfície da água, ficando suspensa, o que permite ao rider apanhar a onda, deslizando 

sobre ela sem sentir o atrito ou a eventual turbulência existente.  Os modelos e marcas 

existentes no mercado eram vendidos a preços de cerca de € 2.500,00, o que Malafaya 

considerou inacessível. Determinado, e porque lhe tinha agradado a sensação que a prancha 

proporcionava, decidiu construir uma para si, com um mastro composto por aço inoxidável e 

as asas de fibra de carbono, para o que foi fundamental a colaboração de um amigo arquiteto, 

João Castelo Branco, que desenhou a peça que foi fabricada. 

 

Figuras 43 – Desenho do hydrofoil. 

   

Figuras 44 e 45 – João Malafaya no hydrofoil construído por si. (Fotografia: Rui Ferreira da Silva) 
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 Com a perspetiva da entrada em vigor do Regime de Acesso ao Título Profissional de 

Treinador de Desporto, introduzido pela Lei n.º 40/2012, de 28 de agosto, para poder continuar 

a ministrar cursos de kitesurfing e Kiteboarding, Malafaya frequentou e concluiu com êxito, em 

23 de maio de 2012, uma formação através da qual obteve a qualificação de Treinador de 

Desporto de Kiteboard - Grau 1 - pelo IPDJ – Instituto Português do Desporto e Juventude. 

 

Figura 46 – Título Profissional de Treinador de Desporto IPDJ. 

 

 Pretendendo uma vez mais aprofundar os seus conhecimentos na náutica, o autor 

iniciou, no outono de 2012, o curso de Patrão de Costa, ministrado pelo Comandante Vieira 

Amândio. Esta formação permitiu-lhe aprender a calcular posições reais e exatas no mar, 

tendo em conta a velocidade verdadeira de navegação, considerando o abatimento causado 

pelas correntes marítimas e pelos ventos. Os conhecimentos adquiridos permitir-lhe-iam 

saber como agir num hipotético cenário em que a mota de água tenha ficado à deriva e de 

avaria do GPS, comunicando eficazmente, através do rádio VHF, a sua posição e facilitando 

o eventual resgate. 

 No início de novembro de 2012, o autor decidiu investir na prática da modalidade de 

tow-in surfing. Adquiriu, finalmente, uma mota de água a quatro tempos que considerou ser 

mais fiável, menos dispendiosa e poluente do que as motas a dois tempos. 

 A 14 de novembro de 2012, enquanto se aproximava uma grande ondulação 

proveniente do Atlântico, algumas equipas portuguesas elegeram o Porto de Corme, na 

Corunha, como ponto de encontro, com o objetivo de apanharem as ondas existentes num 

local apelidado de “Axi`sPoint”, por ter sido descoberto pelo big rider basco Axi Muniain. Trata-

se de uma enorme onda “mutante”, por ter um pico duplo, e que quebra sobre uma laje quase 
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exposta, numa região inóspita e de difícil acesso, na “Costa da Morte”. Os irmãos Malafaya 

aceitaram prontamente o desafio. 

 No final do dia de trabalho, testaram a mota de água, prepararam o material e fizeram-

se à estrada. Esperava-os uma viagem bastante demorada, uma vez que com a mota de água 

a reboque apenas se pode circular a 90 km/h. Chegaram ao Porto de Corme pelas 07h00. 

Assim que se juntou a outra equipa, pelas 09h00, prepararam as motas e partiram para o mar. 

Depois de navegarem seis milhas, com ondulações de dez metros, ao chegarem ao local 

depararam-se com um cenário de ondas gigantes, porém totalmente desfeitas e irregulares, 

o que impossibilitou a surfada, vendo-se obrigados a regressar para o porto de abrigo.  

 Poucos dias depois, a 18 de novembro de 2012, num domingo de sol, a ondulação 

mantinha-se grande e os irmãos Malafaya decidiram rumar à Galiza para praticar tow-in 

surfing. Percorrendo a estrada nacional entre Vila Praia de Âncora e Caminha, numa zona 

onde é possível visualizar a Praia de Moledo em todo o seu esplendor, verificaram que nesta 

praia estavam linhas perfeitas de ondas grandes que vinham de alto mar, passavam pelo 

Forte da Ínsua e acabavam a meio da praia. Depois da viagem dos dias anteriores, ainda 

acusando o cansaço causado pela excursão à Corunha, decidiram rumar ao Porto de Vila 

Praia de Âncora para apanhar aquelas ondas da Praia de Moledo. A sessão foi perfeita, com 

ondas de cerca de quatro metros, tendo ambos apanhado boas ondas. 

 De regresso, à entrada da barra do Porto de Vila Praia de Âncora, o autor apercebeu-

se da presença de uma carrinha pick-up da Policia Marítima, prevendo o que iria suceder. 

Quando se encontravam a retirar a mota de água para o reboque foram abordados pelos 

policias marítimos para uma fiscalização. Neste âmbito, os agentes constataram que a mota 

de água se encontrava com todos os elementos exigidos por lei para poder navegar e que os 

irmãos estavam habilitados para governar a mesma. Porém, foram informados pelo agente 

que iria ser levantado um auto de notícia por terem “rebocado um praticante de surf defronte 

à praia de Moledo, cerca das 11:15h, em desrespeito pela legislação em vigor, que veda às 

motas de água o reboque de esqui aquático e atividades análogas”. O autor não argumentou 

com o agente, embora estivesse ciente do fato de que aquela mota de água, concretamente, 

tinha uma lotação de três pessoas podendo rebocar o praticante de surf. O incumprimento 

verificado consistia, outrossim, na falta um terceiro praticante que exercesse a função de 

“vigia”, que observa, em permanência, o praticante que está a ser rebocado. 

 Na semana a seguinte, o autor foi notificado do auto de contraordenação (junto como 

Anexo 1 e cujos termos se dão por reproduzidos para os presentes fins). Da análise do mesmo 

verificou que o agente se tinha apercebido do seu equívoco, citando corretamente o 
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incumprimento do número 3 do artigo 48.º do Decreto-Lei n.º 124/2004, de 25 de maio, que 

aprovou o Regulamento da Náutica de Recreio, que dispõe o seguinte: 

“Artigo 48.º Esqui aquático, atividades análogas e circulação de motas de água 

(...) 3 -Durante a prática de esqui aquático ou de atividades análogas, sendo o praticante 

rebocado, as ER rebocadoras devem ter a bordo dois tripulantes, devendo um deles vigiar 

constantemente os praticantes”. 

 João Malafaya estava notificado para comparecer no Comando Local da Polícia 

Marítima de Caminha, no dia 4 de dezembro de 2012, pelas 11:00 horas, a fim de prestar 

declarações, na qualidade de arguido, sobre os factos que constavam no auto de notícia, ou, 

em alternativa, poderia pronunciar-se por escrito no prazo de 15 dias. Aproveitando a 

oportunidade, o autor optou por se pronunciar por escrito, não para esgrimir argumentos em 

sua defesa, uma vez que admitia a infração, mas no sentido de expor a problemática do 

incumprimento de alguns artigos do Regulamento da Náutica de Recreio durante a prática da 

modalidade de tow-in surfing. Conforme enumerado supra, referiu os cinco aspetos a 

considerar a este respeito. Em primeiro, a questão da necessidade de navegar em dias, nos 

quais, geralmente, as barras dos portos são fechadas para segurança das pessoas e das 

embarcações. Em segundo lugar, o facto de as embarcações do tipo 5, categoria na qual se 

insere a mota de água, apenas poderem navegar num raio de três milhas de distância do 

porto de abrigo e até uma milha da costa, quando os locais, aos quais a maioria das vezes se 

pretende chegar para surfar as ondas, ficam para além desses limites. Terceiro, para abicar 

nas praias e entrar com uma embarcação pelo areal na praia é necessária uma autorização 

prévia da capitania do porto em questão, de difícil obtenção em tempo útil, dado que apenas 

é possível prever com algum grau de fiabilidade as condições do mar com cerca de 48 horas 

de antecedência. Em quarto lugar, está proibida a navegação com uma embarcação a uma 

distância menor de 300 metros da costa, o que inviabiliza o surf a reboque com mota de água, 

uma vez que as ondas se encontram frequentemente nessas áreas. Por último, a questão 

suscitada em sede da contraordenação praticada, de não ser permitido o reboque de um 

praticante por uma embarcação sem a presença de um vigia.  

 Em relação ao artigo, cujo incumprimento foi invocado no auto, Malafaya defendeu-se 

argumentando que ter um vigia na mota inviabiliza a modalidade, uma vez que além de colocar 

um terceiro praticante em risco, dificulta o governo da mota de água para o operador que está 

a conduzi-la. O autor manifestou ainda a sua indignação pelo fato de, à data, existirem equipas 

estrangeiras de tow-in surfing a praticar a modalidade em Portugal, enquanto os portugueses, 

para o fazerem terem de o fazer ilegalmente, aceitando correr o risco de serem autuados, ou 

serem obrigados a deslocar-se para o país vizinho. 
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 Depois da contraordenação, saturado de percorrer quilómetros para praticar a 

modalidade, decidiu tomar medidas para resolver as referidas dificuldades. Dirigiu-se, com tal 

intento, diretamente ao topo da hierarquia na cadeia de comando, pretendendo expor a 

situação ao Comandante da Zona Marítima do Norte, que é o Capitão do Porto do Douro.  

Além destes cargos, acumula as funções de Chefe do Departamento Marítimo do Norte, 

Capitão do Porto de Leixões, Comandante Regional da Policia Marítima do Norte, 

Comandante Local da Policia Marítima de Leixões e Comandante Local da Policia Marítima 

do Douro.  

 Paralelamente, em 12 de janeiro de 2013, realiza o exame para a categoria de Patrão 

de Costa e para Operador Radiotelefonista de Classe A, tendo ficado apto para governar 

embarcações de recreio sem limite de comprimento ou potência em navegação até vinte e 

cinco milhas da costa. Poucos dias depois, o Comandante Vieira Amândio convidou Malafaya 

para ser colaborador da escola, o que prontamente aceitou. Estando presente com mais 

frequência na Escola Náutica, aproveitou os tempos livres para estudar para o curso de Patrão 

de Alto Mar: o seu objetivo seguinte. 

 Volvidos dois meses do pedido de marcação de audiência com o Capitão do Porto do 

Douro, foi contactado pela Capitania para agendar a reunião pretendida para o dia 6 de 

fevereiro de 2013, pelas 10h00, na Capitania do Porto do Douro, tendo o autor confirmado de 

imediato a sua presença. No dia e hora aprazados compareceu para a reunião esperada. 

 Procedeu à explicitação detalhada do conceito de Surf a Reboque, na sua qualidade 

de praticante das modalidades de tow-in surfing e kitesurfing em ondas grandes. Abertamente, 

expôs o seu conhecimento do Regulamento da Náutica de Recreio, concretamente, no que 

concerne às infrações que a prática da modalidade de tow-in surfing implicava, tendo 

mencionado o auto que lhe foi levantado. Descreveu ainda o seu percurso nas referidas 

modalidades, bem como as formações que até então tinha frequentado e que considerava 

necessárias em abono da segurança. Em seguida, discutiram os dispositivos de segurança 

utilizados, estando Malafaya munido de um dossier com documentação relacionada que 

exibiu. Na conclusão da reunião, que teve a duração de cerca de uma hora e meia, o Exmo. 

Senhor Comandante afirmou que iria abrir um fórum com todos os Comandantes dos Portos 

da Zona Norte para debaterem a situação. Na sua opinião, teria de ser encontrada uma 

solução, pois, nas suas palavras, “o mar é dos portugueses e é para todos poderem desfrutar 

deste”, discordando em absoluto que o autor se visse obrigado a deslocar para Espanha para 

praticar tow-in surfing. O autor ficou bastante satisfeito com a reunião, ficando com esperança 

de que a questão pudesse ter solução. 
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 Decorrido um mês sem que houvesse algum retorno na sequência da reunião, em 7 

de março de 2013, João Malafaya endereçou o seguinte e-mail ao Comandante: 

Exmo. Senhor 

Comandante aaaaaaaaaaaaaaaa, 

Retomo ao seu contacto para questionar se já teve oportunidade de falar no assunto da prática 

do tow-in surf junto dos comandantes de outros Portos, conforme havíamos falado. 

Antecipadamente grato pela sua atenção e disponibilidade nesta matéria, fico a aguardar um 

feedback quando lhe for conveniente. 

Estou naturalmente à disposição para o que for necessário. 

Com os melhores cumprimentos, 

João Malafaya 

 A 29 de março de 2013 João Malafaya recebe uma carta da Policia Marítima do 

Comando Local de Caminha (que se junta como Anexo 2), com o assunto “Contra-Ordenação 

– Notificação – Arquivamento”. Nesta carta, o Exmo. Senhor Capitão do Porto de Caminha 

arquiva o processo de contraordenação anteriormente referido fundamentando a sua decisão. 

Conclui, da análise efetuada, que a modalidade de tow-in surfing não consiste no reboque 

com recurso a um meio de propulsão contínua como acontece com o ski aquático, mas como 

meio de posicionamento do praticante para, posteriormente, este, sem auxilio do meio de 

reboque, praticar a modalidade em causa. Ao tomar conhecimento desta decisão, o autor 

reconheceu enfim uma possibilidade de resolução para o problema da prática do surf a 

reboque em ondas grandes, considerando que os seus esforços estariam a produzir efeitos.  

 Mais tarde, no início de junho de 2013, João Malafaya ingressa no curso para obter o 

Certificado Geral de Operador Radiotelefonista, na Escola de Formação Náutica Vieira 

Amândio. 

 Não tendo ainda recebido resposta sobre a sua exposição junto do Comandante da 

Zona Marítima do Norte, Malafaya remete novo e-mail, a 16 de junho de 2013, com o seguinte 

teor: 

Exmo. Senhor 

Comandante aaaaaaaaaaaaaaaa,  

Não querendo estar a ser inconveniente devido à m/ insistência, retomo ao seu contacto sobre 

o assunto da prática do tow-in surf em Portugal para perguntar se houve algum 

desenvolvimento. 

Gostaria igualmente de saber se seria possível reunirmos novamente, com vista 

ao planeamento da próxima temporada, com início no final de Setembro/2013, caso 

considere ser oportuno. 

Antecipadamente grato pela atenção, fico a aguardar o V. feedback. 
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Com os melhores cumprimentos, 

João Malafaya 

 

 Em 11 de Julho de 2013, João Malafaya realiza o exame para o Certificado Geral de 

Operador Radiotelefonista, tendo ficado apto para operar em todas as frequências de 

Radiotelefonista. 

 Durante o verão de 2013, João Malafaya e Nuno “Stru” Figueiredo estabeleceram uma 

parceria. No âmbito do projeto, com a duração de três anos, Stru perseguiria as maiores ondas 

de Portugal, na modalidade de kitesurfing. Por seu turno, Malafaya seria responsável pela 

logística necessária para as sessões decorrerem em segurança, ministrando ainda formação 

em resgate com mota de água para kitesurfing, de forma a habilitar Stru com os 

conhecimentos necessários para ser resgatado por uma mota de água em condições de 

ondas grandes. O projeto foi apresentado a várias marcas visando o necessário apoio 

financeiro. Os dois riders começaram por apresentar o projeto aos seus patrocinadores 

individuais, tendo obtido retorno positivo da Best Kiteboarding, patrocinador principal de Stru 

e da P-UNIT, patrocinador de ambos.  

 Desde logo, a equipa deparou-se com um problema que urgia solucionar: o facto de 

não existir no mercado coletes de flutuação para ondas grandes adequado à modalidade de 

kitesurfing, isto é, com uma flutuação idêntica à dos coletes de tow-in surfing. Este tipo de 

coletes, tendo bastante flutuação, cerca de três vezes superior à de um colete utilizado no ski 

aquático, é demasiado volumoso, o que inviabiliza a sua utilização no kitesurfing, dado que 

nesta modalidade o rider necessita de colocar um arnês na cintura.  

 Uma vez mais, recorreram à colaboração de Jorge Gomes para a criação de 

dispositivos de flutuação compatíveis com a colocação simultânea de um arnês sem 

comprometer a performance do rider. 

 O primeiro dispositivo de flutuação desenvolvido foi um colete insuflável com 

flutuadores no peito e nas costas. Este era colocado por baixo do fato de neopreno e insuflado 

posteriormente, com um sistema semelhante ao dos coletes utilizados nos aviões. Revela-se 

ainda vantajoso pelo fato de não ser possível perdê-lo na turbulência da onda, em caso de 

queda. 
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Figura 47 e 48 – Colete de flutuação insuflável fabricado por Jorge Gomes a pedido de João Malafaya, antes e depois de 

vestido o fato térmico, com arnês. (Fotografia: Edgar Pereira) 

 

 Desenvolveram ainda um segundo dispositivo de flutuação, que consistiu num fato 

“short john”, com flutuadores no peito, nas costas e nas coxas que deve ser colocado por 

baixo do fato térmico. 

 

Figura 49 e 50 – Fato “short john“ com flutuadores fabricado por Jorge Gomes a pedido de João Malafaya, antes e depois de 

vestido o fato térmico, com arnês. (Fotografia: Edgar Pereira) 

 

 Iniciaram os treinos no âmbito do referido projeto em finais de setembro de 2013, no 

início da época de ondas grandes. Malafaya começou por lecionar formação de resgate a Stru 

e, sendo ambos riders de kitesurfing, discutiram e desenvolveram em conjunto as técnicas e 

procedimentos de resgate que consideraram necessários e pertinentes para os vários 

cenários de resgate.  

 Um dos principais perigos do resgate em ondas grandes de um kitesurfer são as quatro 

linhas de 25 metros existentes no kite que, entrando na turbina da mota de água, 

comprometeria toda a manobra de resgate, pondo em risco a segurança do rider e do 

operador da mota de água. 

 Definidas as técnicas e procedimentos a utilizar, Malafaya e Stru deram início aos 

treinos práticos das manobras. Primeiramente em águas paradas, concretamente, em Entre-
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Os-Rios, no rio Tâmega e, em seguida, em Caminha, para treinar em zonas de impacto, no 

meio das ondas. Progressivamente, começaram com ondas médias e foram elevando a 

fasquia. Nesta altura, apesar de a situação na prática do tow-in surfing ainda não se encontrar 

solucionada, no âmbito deste projeto não havia impedimento legal, visto o rider estar a ser 

rebocado pelo kite e a mota de água apenas servir de apoio para o rider. Na praia de Caminha, 

em concreto, não há necessidade de aproximar a mota a menos de 300 metros da costa, pelo 

que puderam circular em cumprimento do Regulamento da Náutica de Recreio. 

 Tomando conhecimento de uma grande ondulação a aproximar-se da Europa, 

algumas equipas portuguesas deslocaram-se para a Corunha, em nova incursão na Costa da 

Morte. As duplas lusas formadas em menos de uma hora para esta missão foram Ramon 

Laureano/António Silva, João Guedes/Ricardo Faustino e João Malafaya/Ivo Santos que 

rumaram à Corunha já passava da meia noite. Chegaram ao Porto de Corme pelas sete da 

manha do dia 27 de outubro de 2013, onde já se encontrava a equipa do fotógrafo galego 

Bruno Nóvoa a preparar a sua mota de água. Saíram do porto em direção ao Axi`s Point, para 

se juntarem à equipa de Axi Munian que se encontrava no local. 

 

Figura 51 – Ivo Santos e João Malafaya na Costa da Morte. (Fotografia: Ricardo Faustino) 

 

 A sessão resumiu-se a cerca de um par de ondas, após o que concordaram em 

regressar porque anoitecia cedo e o porto de abrigo ficava a mais de seis milhas do local. 

Com a ondulação gigante e o vento fortíssimo, apesar das motas terem bastante potência, a 

viagem demorou cerca de uma hora e meia (http://www.onfiresurfmag.com/destaques/antonio-silva-fala-sobre-

a-sessao-na-galiza-a-nazare-laird-hamilton-e-mini-entrevista/). 

 Na semana seguinte a esta sessão e após o acidente sofrido pela atleta Maya Gabeira, 

em 28 de outubro, na Praia do Norte, na Nazaré 

(http://globoesporte.globo.com/radicais/surfe/noticia/2013/10/tv-portuguesa-registra-maya-boiando-desacordada-na-agua-e-

salvamento.html), o autor refletia sobre segurança e toma consciência do que poderia ter corrido 

mal nas sessões anteriores. Conclui que o artigo 48.º do Regulamento da Náutica de Recreio, 

http://www.onfiresurfmag.com/destaques/antonio-silva-fala-sobre-a-sessao-na-galiza-a-nazare-laird-hamilton-e-mini-entrevista/
http://www.onfiresurfmag.com/destaques/antonio-silva-fala-sobre-a-sessao-na-galiza-a-nazare-laird-hamilton-e-mini-entrevista/
http://globoesporte.globo.com/radicais/surfe/noticia/2013/10/tv-portuguesa-registra-maya-boiando-desacordada-na-agua-e-salvamento.html
http://globoesporte.globo.com/radicais/surfe/noticia/2013/10/tv-portuguesa-registra-maya-boiando-desacordada-na-agua-e-salvamento.html
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cuja infração foi objeto da contraordenação, se adaptado à realidade do tow-in surfing poderia 

ser de grande utilidade. Nesta medida, a figura do vigia, ao invés de estar na mota de água 

como dispõe o Regulamento, se permanecer terra e em segurança, poderá eficazmente 

comunicar por rádio com o operador da mota de água prestando auxílio na localização do 

rider aumentando a rapidez do resgate. Da mesma forma, o vigia está em condições de eficaz 

e rapidamente, acionar o plano de segurança predefinido, ou seja, transmitir o alerta aos 

bombeiros e ao piquete da polícia marítima. 

 Tendo este aspeto em mente, Malafaya começou a sensibilizar surfistas que 

pretendiam praticar as modalidades de tow-in surfing e kitesurfing em condições de ondas 

grandes, e, nos moldes da equipa que se começava a criar, todos passariam pela posição de 

vigia e apanhariam ondas. Em dezembro, a equipa Towrider, como foi denominada, contava 

já com cinco elementos. 

 Com o intuito de solucionar a situação do tow-in surfing, na ausência de retorno na 

sequência do contacto com o Comandante da Zona Marítima do Norte procurou uma nova 

abordagem. Considerou que o Capitão do Porto de Caminha, através do despacho de 

arquivamento da contraordenação havia demonstrado compreensão e sensibilidade para a 

problemática em torno da prática do tow-in surfing. Assim, contactou a Capitania do Porto de 

Caminha e agendou uma reunião com o Capitão do Porto para o dia 20 de dezembro de 2013, 

as 11:00. 

 No dia e hora aprazados, realizou-se a reunião. Malafaya iniciou a conversa, 

apresentou o seu curriculum e abordou a problemática, tal como tinha feito junto do 

Comandante da Zona Marítima do Norte. Decorridos cinco minutos da reunião, o Capitão 

pediu desculpa por interromper e, indo diretamente ao assunto, colocou a seguinte questão: 

“do seu conhecimento, para a prática desta modalidade quais são os artigos do regulamento 

da náutica de recreio que infringe?” Ao deparar-se com a questão colocada daquela forma, 

Malafaya ficou apreensivo, mas enunciou as cinco infrações anteriormente referidas que a 

prática da modalidade implicava. Em seguida, o Capitão sugeriu que o autor apresentasse um 

requerimento dirigido à Capitania, com o seguinte teor: descrição do seu curriculum, a 

definição das modalidades em causa, a enunciação das infrações ao regulamento náutico de 

recreio e a indicação, no mapa, dos locais nos quais pretendia praticar as modalidades, 

especificando os locais de entrada e saída das embarcações, desde que fora das zonas 

protegidas. 

 Nas semanas seguintes, Malafaya delineou o requerimento, pretendendo aproveitar a 

oportunidade do pedido de autorização especial para salvaguardar os desportos praticados 

em ondas grandes pela equipa Towrider, ou seja, o tow-in surfing e o kitesurfing. 
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 Às 17:06H do dia 1 de janeiro de 2014 enviou o seguinte e-mail para a Capitania do 

Porto de Caminha, com o assunto “Requerimento autorização especial - Tow-in Surf”, 

juntando em anexo o requerimento (Anexo 3): 

À Capitania do Porto de Caminha 

Exmos. Senhores, 

Agradeço a entrada do requerimento junto ao presente e respectivos documentos, relativo ao 

tema em assunto. 

Antecipadamente grato pela atenção e disponível para qualquer esclarecimento que tenham 

por necessário, envio 

Os melhores cumprimentos, 

Atentamente 

João Malafaya 

 Decorridos poucos dias, em 17 de janeiro de 2014, Malafaya recebe a seguinte 

resposta da Capitania do Porto de Caminha, contendo o despacho proferido (Anexo 4): 

 

Boa tarde Sr. João Malafaya 

De acordo com instruções recebidas, anexa-se despacho do Sr. Capitão do Porto sobre o 

assunto acima referido. 

O valor da licença para o período de 01 de janeiro a 15 de junho de 2014 é de aa,aa€, que 

poderá ser liquidado através do nosso NIB 000000000000000000000, enviando mesma via o 

respetivo comprovativo. 

Caso pretendam montar qualquer tipo de estruturas de apoio aos eventos referidos, deverão 

informar previamente a área de ocupação, para licenciamento correspondente. 

Com os melhores cumprimentos,    

aaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Ass. Técnico Adm. -Escrivão 

Capitania do Porto de Caminha 

Largo Pero Vaz - 4910-131 Caminha 

 

 Malafaya liquidou de imediato o valor da licença tendo remetido o respetivo 

comprovativo para a Capitania do Porto de Caminha. Em 20 de janeiro de 2014 recebe por e-

mail a aguardada licença (Anexo 5) para a prática das modalidades: 

 

Bom dia Sr. João Malafaya 

Conforme combinado, envio licença e respetivo recibo para realização de eventos 

desportivos. 
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Os documentos originais ficam em arquivo no respetivo processo. Caso pretenda serão os 

mesmos enviados por correio. 

Com os melhores cumprimentos, 

aaaaaaaaaaaaaaaa 

Ass. Técnico Adm. -Escrivão 

Capitania do Porto de Caminha 

Largo Pero Vaz - 4910-131 Caminha 

 

 A 29 de janeiro de 2014, com a entrada de uma grande ondulação acompanhada de 

ventos de 25 nós, o projeto de kitesurfing em ondas grandes teve a sua primeira aparição ao 

público com uma fotografia de Nuno “Stru” Figueiredo captada pelo fotógrafo Vítor Ferreira na 

praia da Aguda, em Vila Nova de Gaia. Stru enfrentou ondas com cerca de sete metros, numa 

sessão sem qualquer tipo de percalços que validou o trabalho de preparação efetuado. 

(http://surftotal.com/noticias/exclusivos/item/1221-xxl-aguda-stru-figueiredo-pela-lente-de-vitor-ferreira). 

 

Figura 52 – Nuno “Stru” Figueiredo na Praia da Aguda numa onda com cerca de sete metros. (Fotografia: Vítor Ferreira) 

 

 Uma vez que a nova abordagem de Malafaya para a resolução da prática das 

modalidades obteve resultados positivos, e depois de ter assistido ao potencial das ondas da 

praia da Aguda, decidiu apresentar, em 3 de fevereiro de 2014, idêntico requerimento de 

autorização especial para a prática de Tow-in Surf, desta feita, junto da Capitania do Porto do 

Douro (Anexo 6). Instruiu o processo com cópia da licença especial de Tow-in Surf emitida 

pela Capitania do Porto de Caminha, pretendendo demonstrar a existência de jurisprudência 

criada por aquela decisão prévia. 

 A 16 de fevereiro de 2014, equipas portuguesas de tow-in surfing do norte e centro do 

país juntaram-se para explorar a onda da Baía da Papôa, a convite do Presidente da Câmara 

de Peniche António José Correia. Com a sua coordenação, foi possível contar com elementos 

http://surftotal.com/noticias/exclusivos/item/1221-xxl-aguda-stru-figueiredo-pela-lente-de-vitor-ferreira
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dos Bombeiros, da Proteção Civil e da Polícia Marítima, que trabalharam em conjunto com as 

equipas de tow-in surfing para assegurar a segurança de todos e demonstrar que em Peniche 

também existe surf de ondas grandes. 

  

Figuras 53 e 54 – João Malafaya em duas ondas na Baia da Papôa. (Fotografia: Vítor Ferreira) 

 

Figura 55 – João Malafaya a ser resgatado da zona de impacto pela mota de água na Baia da Papôa. (Fotografia: Vítor 

Ferreira) 

 

 

 A 10 de março de 2014 Malafaya recebe o seguinte e-mail do Adjunto do Capitão do 

Porto do Douro, dirigido a si e a outra dupla de riders interessados: 

Assunto: Tow-in - Tow-Out       

Bom dia, 

No seguimento das solicitações recebidas nesta capitania relativamente ao assunto em 

epígrafe importa ouvir com detalhe as propostas. 

Assim, solicita-se que os Srs. confirmem disponibilidade para uma reunião nas instalações da 

Capitania do Porto do Douro no próximo dia 19, às 10:00. 

Com os meus melhores cumprimentos, 

aaaaaaaaaa, 

aaaaaa 

Adjunto do Capitão do Porto do Douro 
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 A 12 de março de 2014 Malafaya responde ao email: 

FW: Tow-in - Tow-Out   

Estimados, 

Antes de mais peço desculpa pela demora na resposta, mas neste momento estou fora de 

Portugal e em gozo de licença de casamento, desde o dia 7 até 23 de Março, tendo apenas 

agora visto este e-mail. 

Atendendo à importância do assunto em questão e dado que não me é possível estar presente 

na aprazada data, venho solicitar o seu adiamento por apenas alguns dias, a partir de 23 de 

março. 

Desde já agradecendo a atenção e disponibilidade demonstrada neste assunto, envio 

Os melhores cumprimentos, 

João Malafaya 

 

 Nesse mesmo dia, recebe a seguinte resposta: 

Os meus parabéns e votos de felicidades. 

Evidentemente iremos marcar nova data. 

Continuação de boa lua de mel. 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Capitão-de-mar-e-guerra 

Chefe do Departamento Marítimo do Norte 

Capitão dos Portos do Douro e de Leixões 

 

 No dia seguinte, Malafaya recebe novo e-mail: 

Bom dia, 

No seguimento do email infra propõe-se aos destinatários para ação nova data para reunião 

nas instalações da Capitania do Porto do Douro: 

31MAR às 10:00.  

Com os meus melhores cumprimentos, 

aaaaaaaaaa 

aaaaaaa 

Adjunto do Capitão do Porto do Douro 

 E de imediato confirma a sua disponibilidade para o dia e hora propostos. 

 Às 10 horas do dia 31 de março de 2014 iniciava-se a reunião na Capitania do Porto 

do Douro com o Chefe do Departamento Marítimo do Norte, o Adjunto do Capitão do Porto do 

Douro, os fotógrafos Ricardo Faustino e Tó Mané que faziam equipa com o surfista João 
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Guedes e Malafaya, para detalharem as propostas para a obtenção de licenças especiais para 

a prática de tow-in surfing. Conjuntamente, procederam à análise dos locais solicitados pelas 

equipas para a prática das modalidades. Malafaya fundamentou a sua escolha dos locais 

pelas características geográficas destes e pelos meios de segurança disponíveis, como por 

exemplo o quartel dos Bombeiros Voluntários da Aguda a cerca de 100 metros da praia. 

Acordaram aprovar dois dos locais pretendidos por Malafaya e o terceiro foi deslocado para 

sul da barra do rio Douro, onde era a antiga onda do Cabedelo. 

 Em 26 e 27 de abril de 2014, o autor realiza o exame para a categoria de Patrão de 

Alto Mar, tendo ficado apto para governar embarcações de recreio sem limite de comprimento 

ou potência para navegação sem limite de área. 

 A 28 de abril de 2014, Malafaya recebe o e-mail da Capitania do Porto do Douro com 

o despacho (Anexo 7) referente à autorização especial para a prática das modalidades em 

ondas grandes. 

Exmo. Senhor 

João Bettencourt Malafaya de Sá 

Junto anexo cópia digitalizada do Despacho nº 066/14 do Sr. capitão do Porto, referente ao 

assunto em epigrafe. 

Atenciosamente 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Ass. Técnico Administrativo - Escrivão 

Capitania do Porto do Douro 

 A 6 de maio de 2014, recebe um e-mail da Capitania do Porto do Douro com o valor 

da licença: 

Bom dia, 

O valor da licença é de aa,aa €. Poderá efetuar o pagamento através do NIB: 0000000000000 

20000000000, enviando o comprovativo por email. 

Caso seja requerido o policiamento, os custos com o policiamento são por períodos de 4 horas 

e ascendem a 000,00€ ao fim-de-semana e 000,00€ nos dias de semana. 

Atenciosamente 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Ass. Téc. Administrativo - Escrivão 

Capitania do Porto do Douro 

 Após envio do comprovativo de transferência do valor da licença, a 13 de maio de 

2014, Malafaya recebe o e-mail da Capitania com a licença (Anexo 8): 

Exmo Sr. 



56 

Junto envio licença e recibo de pagamento referente ao serviço solicitado. 

Com os melhores cumprimentos, 

aaaaaaaaaaaa 

Capitania do Porto do Douro 

 Anualmente, no início da época balnear, Malafaya apresenta idêntico requerimento 

junto das referidas capitanias para a obtenção da licença especial para a temporada seguinte, 

que tem início no final da época balnear, em setembro, e termina em junho do ano 

consecutivo, aquando do início da época balnear seguinte. Desta forma, as licenças têm uma 

validade de aproximadamente nove meses. Até à data, todos os requerimentos apresentados 

foram deferidos. (Anexo 9). 

 Durante o verão de 2014, o autor frequentou dois cursos de mergulho. Com os 

conhecimentos adquiridos pretendia avaliar a eventual utilização de uma garrafa pequena de 

oxigénio (Spare Air Xtreme) nas modalidades de ondas grandes para aumentar a hipótese de 

sobrevivência caso o rider estivesse muito tempo debaixo de água. Concluiu o curso Open 

Water Diver a 9 de agosto e o Advanced Open Water Diver em 6 de setembro de 2014, ambos 

da PADI – Professional Association of Diving Instructors. 

 Malafaya concluiu que era mais seguro e vantajoso o treino de mergulho em apneia 

do que a utilização das pequenas garrafas de oxigénio. 

 Em outubro de 2014, enquanto decorria o Moche Rip Curl Pro Portugal, uma etapa do 

WCT (World Surf League) realizada em Peniche, havendo previsões de ondulação de sete 

metros e vento sul de 25 nós, Malafaya considerou estarem reunidas as condições ideais para 

Stru se estrear em kitesurfing de ondas grandes no spot que aquele havia conhecido 

recentemente, a Baía da Papôa. No final da tarde de 15 de outubro de 2014, Stru e Malafaya 

prepararam os equipamentos, testaram a mota de água e deslocaram-se para Peniche. 

 No dia seguinte, acordaram cedo para Malafaya mostrar a Stru o local e, 

conjuntamente, prepararem os planos de resgate e pontos de saída, em caso de necessidade, 

para estarem prontos assim que o vento estivesse de feição. Stru teria de ser o primeiro a 

encarar as ondas, pois estando os melhores do mundo presentes em Peniche e a etapa do 

WCT interrompida pelo segundo dia consecutivo devido as condições meteorológicas 

extremas, muitos iriam certamente tentar enfrentar aquela onda. 

 Ao final da manhã, Stru fazendo kitesurfing e Malafaya na mota de água foram os 

primeiros a chegar à Papôa. Stru observou uma série de ondas a entrar e com Malafaya a 

vigiar as suas movimentações, ganhou confiança e começou a apanhar aquelas ondas.  
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Figura 56 – Stru a apanhar uma onda na Baía da Papôa. (Fotografia: Ricardo Laranjeira) 

 

 Após algumas ondas, de regresso ao outside, Stru teve de saltar o mais alto possível 

para conseguir transpor uma onda e sobreviver à massa de água.  

 

Figura 57 – Stru a saltar por cima da onda com João Malafaya na mota de água. (Fotografia: Rita Neves) 

 

 Cerca de uma hora mais tarde começaram a chegar ao outsider big riders nacionais e 

internacionais tais como Garrett McNamara, Kealii Mamala, Andrew Cotton, Hugo Vau, John 

John Florence, Peter Mel, Carlos Burle, Pedro Scooby, Nicolau Von Rupp, João de Macedo, 

João Guedes entre outros (http://surftotal.com/noticias/exclusivos/item/3563-big-riders-esta-quinta-em-peniche-

primeiras-imagens), munidos das suas pranchas grandes, próprias para apanhar aquelas ondas na 

remada. Stru e o autor preferiram dar por terminada a sessão de kitesurfing e rumaram em 

direção à praia do Baleal para apanhar ondas menores com os locais. 

http://surftotal.com/noticias/exclusivos/item/3563-big-riders-esta-quinta-em-peniche-primeiras-imagens
http://surftotal.com/noticias/exclusivos/item/3563-big-riders-esta-quinta-em-peniche-primeiras-imagens


58 

 

Figura 58 – Stru e Malafaya no final da sessão. (Fotografia: Paulo Marques) 

 

 Esta missão de kitesurfing na Papôa de Stru e Malafaya obteve projeção a nível 

mundial tendo sido publicadas reportagens e fotografias nas melhores revistas internacionais 

da modalidade, bem como em algumas revistas de surf. 

 

   

Figuras 59, 60 e 61 – Algumas das revistas com reportagens e fotografias da missão de kitesurfing na Papôa, em Peniche.  

(Anexos 10, 11 e 12) 

 

 As previsões para 18 de outubro de 2014 na Praia do Norte ainda estavam favoráveis.  

Assim, no regresso para o Porto, o autor efetuou uma paragem na Nazaré para fazer dupla 

com o surfista do Porto, João Guedes, numa sessão de tow-in surfing. 
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Figuras 62 e 63 - João Malafaya em duas ondas na Praia do Norte na Nazaré. (Fotografia: Hugo Silva) 

 

 Nesta sessão estiveram na água algumas equipas internacionais, tais como Garrett 

McNamara e Kealii Mamala, Carlos Burle e Pedro Scooby (http://www.surfportugal.pt/noticias-surf-

portugal/5909-jovem-big-rider-antonio-rodrigues-surfou-na-praia-do-norte-aos-15-anos). 

Focado na segurança, Malafaya frequenta e conclui, em 19 de dezembro de 2014, o Curso 

de Suporte Básico de Vida e Desfibrilhação Automática Externa da Emergency First Responder. 

 No início de 2015, a equipa Towrider liderada por João Malafaya contava com uma 

dúzia de riders focados no treino e na aprendizagem pormenorizada dos procedimentos 

necessários para uma evolução progressiva e em segurança na modalidade. Realizavam 

sessões regulares, sempre que as condições meteorológicas o permitiam, e nas quais todos 

os riders ocupavam todas as posições e tarefas estipuladas no plano de segurança 

(http://surftotal.com/fotogaleria/exclusivas/item/4291-sessao-de-treino-da-crew-towrider-em-espinho).  

  

 
Figuras 64 e 65 - João Malafaya a treinar a equipa Towrider, em Espinho, em janeiro de 2015. (Fotografia: Edgar Pereira) 

 
 

Com o intuito de melhorar a sua performance e sobrevivência, Malafaya incentivou os 

elementos da equipa a frequentar o curso de Free Dive da PADI para aumentar as suas capacidades 

de apneia e de autocontrole, tendo a equipa finalizado o curso em 8 de julho de 2015. 

http://www.surfportugal.pt/noticias-surf-portugal/5909-jovem-big-rider-antonio-rodrigues-surfou-na-praia-do-norte-aos-15-anos
http://www.surfportugal.pt/noticias-surf-portugal/5909-jovem-big-rider-antonio-rodrigues-surfou-na-praia-do-norte-aos-15-anos
http://surftotal.com/fotogaleria/exclusivas/item/4291-sessao-de-treino-da-crew-towrider-em-espinho
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Em meados de setembro de 2015, o autor inicia os cursos de segurança e sobrevivência no 

mar e de Marinheiro de 2ª classe do tráfego local na FOR-MAR para adquirir conhecimentos que 

considerava vantajosos para a equipa Towrider, tendo sido considerado apto em 19 de novembro de 

2015. 

Com a previsão para a Praia do Norte na Nazaré de ventos com mais de 40 nós e ondulação 

de três metros, em 21 de novembro de 2015, Stru e Malafaya deslocaram-se à mítica praia para 

fazer uma sessão de kitesurfing e para testar e analisar a melhor forma de abordar aquele local com 

vento forte e ondulações grandes. 

  

Figuras 66 e 67 - Stru a testar a conjugação do vento com a ondulação na Praia do Norte. (Fotografia: Joaquim Oliveira) 

 

 Em janeiro de 2016, a equipa Towrider aproveitou uma ondulação favorável para o 

spot da Praia da Aguda, naquela que o autor considera ter sido uma das sessões mais 

intensas naquele local. 

  

Figuras 68 e 69 - João Malafaya a aguardar pela dupla na Praia da Aguda. (Fotografia: Rui Ferreira da Silva) 
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Figuras 70 e 71 - João Malafaya numa sessão de tow-in surfing com a equipa Towrider na Praia da Aguda. (Fotografia: 

Gonçalo Feyo) 

 

 A 7 de abril de 2016, Nuno “Stru” Figueiredo consagra-se como o primeiro rider da 

modalidade de kitesurfing a enfrentar as ondas gigantes da Praia do Norte, na Nazaré. As 

condições meteorológicas eram de ventos de 22 nós e ondulação 3.6 metros. Stru, munido 

com um kite de nove metros e uma prancha 6’0”, apanhou ondas com mais de dez metros de 

altura. Com este feito, deu-se por concluído o projeto de Stru e Malafaya, que, segundo a 

marca patrocinadora principal de Stru (Best Kiteboarding), foi um sucesso. 

(http://www.jn.pt/desporto/interior/primeiro-kitesurfista-a-dominar-ondas-da-nazare-e-portugues-5127876.html). 

  

Figuras 72 e 73 - Nuno “Stru” Figueiredo a encarar as ondas gigantes da Praia do Norte. (Fotografia: Jorge Leal) 

 

 No final da temporada 2015/2016, concretamente, em meados de junho, o autor e a 

equipa Towrider fizeram o balanço da temporada detetando os aspetos que deveriam ser 

objeto de melhoria. Nesta sequência foi sugerida a elaboração de um regulamento que 

regesse a equipa para colmatar lacunas existentes e organizar as sessões em diversos 

aspetos práticos, o que o autor prontamente fez. 

http://www.jn.pt/desporto/interior/primeiro-kitesurfista-a-dominar-ondas-da-nazare-e-portugues-5127876.html
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 Durante o verão de 2016, ao delinear as diretrizes para a elaboração do regulamento 

da equipa, Malafaya deparou-se com dois problemas: a equipa tinha doze riders, apenas duas 

motas de água e apenas uma licença que era emitida em seu nome. Significava que, sempre 

que houvesse condições meteorológicas para uma sessão e, por alguma razão, não pudesse 

comparecer, a sessão ficaria sem efeito para os outros riders. Estando a coordenação prevista 

no plano de segurança sob a sua responsabilidade a sessão seria inviabilizada, pois o 

coordenador de segurança tinha de estar presente. Por outro lado, verificava-se uma 

discrepância de habilitações e formações entre os riders da equipa Towrider para a prática 

em segurança destas modalidades. 

 Tendo o curso de suporte básico de vida a validade de dois anos, Malafaya, uma vez 

mais focado na segurança da equipa, em 2 de outubro de 2016, frequenta e conclui o Curso 

de Suporte Básico de Vida e Desfibrilhação Automática Externa da Medic First Aid. 

 Entre 17 e 19 de fevereiro de 2017, o autor frequentou a formação “K38 Open Water 

– Rescue Water Craft Course” tendo ficado apto. O curso, com uma duração de três dias, era 

composto por uma componente teórica e uma componente prática. No primeiro dia de teoria, 

os formadores focaram-se na segurança. Os dois dias seguintes foram reservados para a 

componente prática. Primeiramente, os formandos aprenderam a desempenhar as três 

funções essenciais: a de operador de mota de água, a de resgatador, que assiste o operador 

de mota de água no resgate da vitima e o papel de vítima. Nesta primeira fase, o curso teve 

lugar dentro do porto de Sines, em águas paradas. No segundo dia da componente prática, 

os formandos executaram o que haviam aprendido no dia anterior em águas agitadas, na zona 

de impacto na praia de São Torpes, a sul do porto de Sines. No final do dia, de regresso ao 

porto, os formandos aprenderam ainda sobre a manutenção das motas de água, estando 

concluída a formação com o recebimento do certificado. 

 

Figura 74 – Certificado K38 Open Water – Rescue Water Craft Course. 
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 Com o intuito de melhorar a sua preparação e melhor orientar a sua equipa, Malafaya, 

a 23 de abril de 2017, iniciou o curso de treinador Grau I de Atividades Subaquáticas que se 

realizou até 28 de maio. Com esta formação, Malafaya pretende aprofundar os seus 

conhecimentos no âmbito do treino de apneia.  
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5.2 Reflexão Final 

 

 Do percurso ora descrito e após a elaboração do presente relatório de atividade 

chegamos à conclusão de que praticar modalidades que tenham por objetivo apanhar ondas 

grandes tem um elevado risco inerente. 

 Nesse sentido, considera-se que deveria ser criada legislação específica para a prática 

de modalidades em ondas grandes, não só para quem recorre ao surf a reboque, como 

também para quem o pratica através de surf na remada (surf tradicional), pois, na nossa 

opinião, também estes riders, nestas condições, deveriam dispor de uma mota de água de 

apoio.  

 Essa legislação deveria designar as habilitações mínimas e formações que os riders 

deveriam frequentar de modo a praticar as modalidades em segurança, descrevendo 

parametrizações, conforme se detalha no capítulo seguinte. 

 Para uma maior abrangência e universalidade, poderiam ser exigidas certificações por 

organismos internacionais, como por exemplo a CMAS – Confédération Mondiale des 

Activités Subaquatiques, de forma a permitir aos riders internacionais frequentar tais 

formações nos seus países de origem e quando praticarem as modalidades em Portugal 

estarem dentro dos parâmetros exigidos. 

 A nossa sugestão consiste ainda na criação de uma formação específica, teórico-

prática e multidisciplinar, através da qual seriam conferidas habilitações e certificações 

necessárias na prática das modalidades, nomeadamente: 

 Curso da Carta de Navegador de Recreio – categoria Marinheiro; 

 Comunicações; 

 Formação prática de operador de mota de água direcionada para o tow-in surfing e 

resgate; 

 Mergulho em apneia; 

 Suporte básico de vida. 

 Para a resolução das dificuldades supramencionadas verificadas na equipa Towrider, 

a solução encontrada será a da criação, a curto prazo, de uma associação das modalidades 

de surf a reboque. Desta forma, a licença especial será requerida e emitida no âmbito da 

associação, e da qual todos os associados poderão usufruir. Por sua vez, os associados 

deverão cumprir as parametrizações em termos de habilitações legais e certificações para a 
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prática das modalidades em segurança, garantindo igualdade em termos formativos entre os 

praticantes em prol da segurança de todos os intervenientes, promovendo a rotatividade dos 

postos do plano de segurança (vigia, operador da mota de água e rider). 

 A título de concretização pessoal iremos delinear os objetivos e os estatutos pelos 

quais se regerá a associação a criar. 

 

 

5.3 Sugestões: Habilitações e Parametrizações para a Prática de Surf a 

Reboque em Ondas Grandes  

 O surf a reboque em ondas grandes, ao contrário do surf na remada (surf tradicional), 

é uma modalidade de equipa, na qual cada elemento desempenha uma tarefa fundamental 

em prol de um objetivo comum. Assim, as modalidades de surf a reboque devem ter como 

principal objetivo a sobrevivência nas condições meteorológicas extremas necessárias para a 

sua prática.  

 Nesse sentido, o presente capítulo baseia-se na experiência pessoal do autor na 

prática destas modalidades em ondas grandes, na sua aprendizagem com os erros 

cometidos, e na análise de incidentes verificados, destinando-se exclusivamente a contribuir 

para o aumento da segurança na prática das mesmas. 

 Na nossa opinião, o estipulado no número 3 do artigo 48.º do Regulamento da Náutica 

de Recreio, sob a epígrafe “esqui aquático, atividades análogas e circulação de motas de 

água” que dispõe que “durante a prática de esqui aquático ou de atividades análogas, sendo 

o praticante rebocado, as ER rebocadoras devem ter a bordo dois tripulantes, devendo um 

deles vigiar constantemente os praticantes” poderá fazer sentido se corretamente transposto 

para a realidade das modalidades de surf a reboque. Consideramos, pois, relevante a função 

do vigia. No entanto, nas modalidades de surf a reboque, tal função, tal como está prevista no 

Regulamento, dificulta de sobremaneira o governo da mota de água para o operador, além de 

colocar mais uma pessoa em risco. A nossa sugestão consiste na colocação do vigia em terra, 

munido com o plano de segurança, binóculos e um rádio VHF marítimo, estando em contacto 

permanente com o operador da mota de água. Desta forma, o vigia fornece ao operador 

informações importantes: quando avista a entrada da ondulação, confirma ao operador que 

pode iniciar o reboque do rider para a onda; está em condições de informar a localização do 

rider quando este acaba a onda, uma vez que o operador, após largar o rider, permanece 

atrás da onda; naturalmente, em caso de queda é crucial para indicar a localização do rider, 

permitindo um resgate o mais célere possível; em caso de acidente, o vigia poderá 
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eficazmente ativar o plano de segurança, contactando o piquete da capitania e os bombeiros 

previamente informados da realização da sessão. 

 Segundo a nossa perspetiva, em conformidade com o que vem sendo a prática 

adotada nos treinos da equipa Towrider, as equipas de surf a reboque devem ser constituídas 

por três elementos que alternam de funções entre si: 

 Vigia; 

 Operador da mota de água; 

 Rider. 

 Para apanharem ondas grandes em segurança, todos os praticantes envolvidos 

devem ter as mesmas habilitações para permitir a referida alternância.  

 Neste sentido, propõe-se que os praticantes sejam dotados das seguintes habilitações 

e certificações: 

 SBV – Suporte Básico de Vida 

 Mergulho em apneia [CMAS – P1 / P2 / P3 / P4 (Anexo 14)] 

 Carta de Navegador de Recreio – categoria mínima Marinheiro 

 Certificado de Operador Radiotelefonista da Classe A – VHF 

 Formação prática de operador de mota de água direcionada para tow-in surfing e 

resgate 

 A formação de Suporte Básico de Vida tem uma validade de dois anos, estando em 

permanente atualização e poderá ser obtida a partir dos 14 anos. Reputamos esta formação 

de indispensável para os riders que praticam estas modalidades. Como se constatou nos 

incidentes ocorridos a 28 de outubro de 2013 com Maya Gabeira 

(http://globoesporte.globo.com/radicais/surfe/noticia/2013/10/tv-portuguesa-registra-maya-boiando-desacordada-na-agua-e-

salvamento.html) e a 10 de fevereiro de 2017 com o surfista brasileiro Luciano 

(http://beachcam.meo.pt/newsroom/2017/02/alemao-de-maresias-tu-es-um-anjo-salvador/), ambos foram retirados da 

água, inanimados, pelos respetivos operadores da mota de água que, de imediato, iniciaram 

as manobras de reanimação, tendo sido bem-sucedidos. 

 A carta de navegador de recreio, nomeadamente, a categoria mínima de marinheiro, 

é considerada imprescindível para a prática das modalidades de surf a reboque em ondas 

grandes, uma vez que é legalmente exigida para comandar motas de água. Como se referiu 

anteriormente, por questões de igualdade e segurança, os praticantes devem alternar nas três 

funções. Como tal, todos terão de comandar a mota de água. Por outro lado, mesmo os riders 

que apenas pretendem apanhar as ondas, em algum momento, se o operador da mota de 

http://globoesporte.globo.com/radicais/surfe/noticia/2013/10/tv-portuguesa-registra-maya-boiando-desacordada-na-agua-e-salvamento.html
http://globoesporte.globo.com/radicais/surfe/noticia/2013/10/tv-portuguesa-registra-maya-boiando-desacordada-na-agua-e-salvamento.html
http://beachcam.meo.pt/newsroom/2017/02/alemao-de-maresias-tu-es-um-anjo-salvador/
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água cair desta, o rider poderá ser quem está em condições de a recuperar e, como tal, terá 

de estar habilitado a comandá-la. A carta de marinheiro que pode ser obtida a partir dos 14 

anos. No entanto, nos termos do Regulamento da Náutica de Recreio (artigo 31.º, alínea d), 

sub-alínea iii)), o governo das motas de água apenas é permitido a partir dos 16 anos. 

 Por seu turno, o certificado de Operador Radiotelefonista de Classe A, necessário para 

operar rádio VHF marítimo, tem como pré-requisitos a idade de 14 anos e a carta de 

marinheiro. Este certificado é importante para permitir que todas as equipas operem na 

mesma frequência, concretamente, em VHF. Ao invés, sucede frequentemente na Praia do 

Norte, na Nazaré, as equipas utilizarem rádios portáteis (comummente designados por PMR 

- personal mobile radio) para comunicar entre si através de um canal próprio, que não exige 

licenciamento. Porém, com o rádio VHF, e em caso de acidente, o vigia de qualquer uma das 

equipas pode acionar o canal de emergência (canal 16), que emite a comunicação em todos 

os canais, alertando dessa forma todas as equipas, que ficam ao corrente da situação, 

promovendo interajuda e porventura suspendendo a prática do surf até o incidente se 

encontrar resolvido. 

 Uma formação prática de operador de mota de água direcionada para tow-in surfing e 

resgate deverá ter como pré-requisitos a idade de 16 anos e a carta de marinheiro. Na nossa 

opinião, esta formação é fundamental para os riders adquirirem conhecimentos concretos e 

praticarem as técnicas específicas de tow-in surfing e resgate. 

 Por fim, no nosso entender, a formação de mergulho em apneia é igualmente crucial 

para a preparação física e psicológica dos riders, conferindo um bom nível de aptidão física e 

de autocontrolo para quando se encontram submersos pelas ondas grandes, aumentando as 

probabilidades de sobrevivência. Por outro lado, tendo por base esta formação é possível 

parametrizar o nível em que é aconselhável cada rider praticar a modalidade, de acordo com 

a tabela infra.  A Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques (CMAS), entidade 

certificadora internacional em atividades subaquáticas, estabelece quatro níveis de formação, 

designados P1 a P4. A idade mínima para frequentar o P1 é 14 anos.  

 A utilização de uma entidade certificadora como a CMAS mostra-se vantajosa por 

permitir a prática das modalidades em Portugal por riders estrangeiros que podem obter a 

certificação nos respetivos países.  

 Nos termos do Regulamento da Náutica de Recreio, recorrendo às escalas de Beaufort 

e de Douglas, que medem, respetivamente, a força e velocidade do vento e a altura da vaga 

(Anexo 13), conjugadas com os níveis de formação da CMAS, relativamente aos cursos de 

mergulho em apneia (Anexo 14), propõe-se a seguinte tabela de parametrizações para a 
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prática de surf a reboque em ondas grandes, em prol da segurança, promovendo a 

consciencialização dos praticantes sobre os riscos inerentes à mesma. 

 

Tabela 1 – Parametrizações para a prática de surf a reboque em ondas grandes. 

ESCALA DE BEAUFORT 
ESCALA DE 

DOUGLAS 
CMAS 

IDADE 

FORÇA 

DO 

VENTO 

VELOCIDADE 

DO VENTO 
VAGA 

MERGULHO 

EM APNEIA 

Nº NÓS Nº 
ALTURA 

(metros) 
NÍVEL 

5 17-21 4 1.25 - 2.5 P1 16 

6 22-27 5 2.5 - 4.0 P2 16 

7 28-33 6 4.0 - 6.0 P3 18 

8 34-40 7 6.0 - 9.0 P4 18 

9 41-47 8 9.0 - 14.0 P4 18 

 É de notar, porém, que, em nosso entender, a presente tabela seria aplicável a locais 

em Portugal, exceto à Praia do Norte, na Nazaré, cujas características geográficas inerentes 

ao Canhão da Nazaré, conforme se explicitou, tornaria necessária a respetiva adaptação. 
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Anexo 1 – Contraordenação - Notificação 
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Anexo 2 – Contraordenação – Notificação – Arquivamento 
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Anexo 3 – Requerimento de Autorização Especial para a área de competência 

territorial da Capitania do Porto de Caminha 
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Anexo 4 – Despacho 3/2014 da Capitania do Porto de Caminha 
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Anexo 5 – Licença n.º 208/2014 da Capitania do Porto de Caminha 
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Anexo 6 - Requerimento de Autorização Especial para a área de competência 

territorial da Capitania do Porto do Douro 
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Anexo 7 - Despacho n.º 066/2014 da Capitania do Porto do Douro 
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Anexo 8 - Licença n.º 110/2014 da Capitania do Porto do Douro 
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Anexo 9 – Licenças para a temporada 2016/2017 das Capitanias dos Portos de 

Caminha e do Douro 
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Anexo 10 – IKSurf International Magazine 
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Anexo 11 – Kitesurf Magazine 
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Anexo 12 – Kiteworld Magazine 
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Anexo 13 – Escalas de Beaufort e de Douglas para a força do vento e vaga 

correspondente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 

 



123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 14 – CMAS Apnea Courses – Summary of the skill assessment 
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