
                                                                           
                                            

 

Ondas de Magia 
 
“Foi com entusiasmo que a Associação dos Açores de Surf e Bodyboard, acolheu o desafio lançado pelo 
Surfing Clube de Portugal, na pessoa do seu presidente, o João Ferreira, de criar um programa de 
intercâmbio de atletas, sabendo da importância que iniciativas destas têm para o desenvolvimento, 
quer desportivo, quer humano, dos jovens, é nosso desejo que isto seja o início de uma parceria que se 
prolongará por muito tempo. “ 
António Benjamim 
Presidente da Direção. 
 
O Agrupamento de Escolas Ibn Mucana, tem o melhor Centro de Formação Desportiva (CFD) de Surfing do 
país que, com o apoio do Surfing Clube de Portugal, já iniciou milhares de alunos e ajudou a formar atletas 
que hoje conquistam títulos nacionais e internacionais.  
Ao longo de décadas, os surfistas procuraram ondas diferentes, em locais diferentes, trocando 
experiencias de vida e conhecendo novas culturas e formas de estar. 
 
É por isso que lançámos o Ondas de Magia, um projecto que vai levar  jovens surfistas a  S. Miguel e 
trazer jovens da ilha para que conheçam Cascais. Neste primeiro ano, dois grupos, cada um composto por 
oito alunos e dois professores/formadores/ treinadores estão envolvidos no intercâmbio. 
 
A viagem inaugural começa dia 21,amanhã, e vai ter um programa muito variado e exigente. Vamos 
apanhar ondas, mas também conhecer as furnas, as lagoas, o Jardim Botânico Parque Terra Nostra e a 
Poça da Dona Beija. O nosso mestre de cerimónias é o David Prescott, treinador de Surf em São Miguel, 
comentador da WSL e ISA, e director de comunicação da Associação Açores de Surf e Bodyboard. David 
Prescott fará a abertura das conversas temáticas  sobre os temas “ O surf em São Miguel, história e 
competições”.  
Vamos ter o prazer de ouvir Marco Medeiros, coordenador da equipa de nadadores salvadores da costa 
norte de São Miguel e piloto de water rescue com vasto currículo sobre o tema “Os locais para a pratica 
de Surf em ondas grandes nos Açores e segurança no surf em ondas grandes”. 
Também se vão realizar treinos conjuntos entre surfistas das duas regiões. Todos vão participar na acção 
de formação “Segurança no Surfing” promovida pelo Luís Costa, professor do Desporto Escolar. 
 
João Aranha, presidente da Federação Portuguesa de Surf diz que "é com muito interesse que a FPS se 
associa a mais esta iniciativa do Desporto Escolar em parceria com associações de surf, desta feita num 
sistema de intercâmbio para melhorar resultados desportivos, sem nunca esquecer a pedra basilar que 
é o Sucesso Escolar". 
 

Mais informações em: https://www.facebook.com/surfingclubeportugal/ 
https://www.instagram.com/surfingclubeportugal/ 
https://www.instagram.com/aasb.pt/ 

Este projeto tem uma organização conjunta do CFD Surf Ibn Mucana, Associação Açores Surf e 
Bodyboard e Surfing Clube de Portugal. Conta com o apoio do Desporto Escolar, Câmara 
Municipal de Cascais, Junta Freguesia Cascais/Estoril, Federação Portuguesa de Surf, Pousada 
Juventude Ponta Delgada, Fundação o Século Pizzaria Bar praia S. Pedro Estoril, Boteco da 
Linha, Mar de Sal, Casa da Praia, Fly my Drone, Surfset Portugal e Açores Wayzor. 
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