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Condições de mar mais pequenas levam 2ª Etapa do Campeonato Nacional de Bodysurf 

Montepio para a praia da Murtinheira, a norte da Figueira da Foz 
 
O check-in para a 2ª etapa do Campeonato Nacional de Bodysurf Montepio está marcado 
para as 09:00 na praia da Murtinheira a norte da Figueira da Foz. Esta praia mais exposta a 
norte recebe melhor as ondulações mais pequenas de Verão e por essa razão a organização 
optou com o apoio da Associação de Surf da Figueira da Foz mudar a prova para a belíssima 
praia da Murtinheira. 
 
As inscrições para esta prova chegaram uma vez mais aos 32 atletas, entre eles o atual líder do 
ranking, António Stott, que chega à Figueira sem derrotas em nenhuma bateria e ainda mais 
dois finalistas da primeira etapa, o local Diogo Amaral, que espera vencer esta etapa em casa e 
ainda Nuno Mesquita, que se desloca à Figueira da Foz no terceiro lugar do ranking.  
 
O destaque desta etapa vai no entanto para o atleta mais novo em competição, Filipe Sá Leal, 
que com 12 anos participa nesta etapa da Figueira da Foz depois de ter estado na primeira 
etapa nos Supertubos a treinar ao lado do Campeonato. 
 
Para a organização “ a previsão de mar pequeno acaba por ser uma maneira de levarmos os 
atletas a outro pico da Figueira da Foz que tem um envolvimento natural incrível e uma onda 
com mais força.” 
 
O dia de amanhã terá ainda clinicas de Bodysurf para quem queira experimentar esta 
modalidade, oferecidas pelo patrocinador principal Montepio, bem como um trampolim de 
utilização livre e ainda uma ação de sensibilização ambiental e limpeza de praia a cargo da 
delegação da Surfrider Foundation da Figueira da Foz. 
 
O calendário das provas é: 

 Peniche MONTEPIO Pro -27 de Junho em Peniche – Praia de Supertubos 

 Figueira da Foz Pro 18 de Julho na Figueira da Foz – Praia do Cabedelo 

 AHUA Pro - 12 de Setembro – Costa da Caparica – Praia da Cova do Vapor 

 FLM Cascais Pro -13 de Setembro – Cascais – Praia de Carcavelos 
 
As inscrições para as restantes duas etapas estão abertas em www.bodysurfportugal.com  
 
  



 
 

 
 

 
Este campeonato só é possível com o patrocínio do Montepio com o apoio das Câmaras 
Municipais de Peniche, Figueira da Foz, Almada e Cascais, do Centro de Alto Rendimento de 
Surf de Peniche, da Península de Peniche Surf Clube, da Associação de Surf da Figueira da Foz, 
do Instituto de Socorros a Náufragos, da ASA Surf, das águas da Fonte Viva, da AHUA e da FLM, 
marcas de handplanes, da Weventual que garante as inscrições, da Surfrider Foundation 
Europe – Lisboa, da Federação Portuguesa de Surf, da Alfarroba Ideias e Eventos que assume a 
organização deste campeonato e sobretudo dos bodysurfers que receberem e apoiaram esta 
iniciativa desde do primeiro momento. 
 
 
Para mais informações à imprensa, contactar: 
www.bodysurfportugal.com 
info@bodysurfportugal.com 
217781193/ 961522732 
 


