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SANTA CRUZ OCEAN SPIRIT 2013 

INTERNACIONAL DE SKIMBOARD MARCA ARRANQUE DAS COMPETIÇÕES DESPORTIVAS 

O Internacional de Skimboard de Santa Cruz marcou o arranque das competições desportivas 
do Santa Cruz Ocean Spirit (SCOS) 2013 – Festival Internacional de Desportos de Ondas. Com 
Neptuno a trazer poucas ondas, as condições do mar só permitiram que os heats se 
realizassem à tarde, mas com muito público na praia a assistir às performances dos skimmers. 
 
A 11.ª edição do Internacional de Skimboard contou com 70 atletas inscritos, nos escalões 
Open, Feminino, Sub-14, Sub-18, seniores (-30) e Masters (+30). Destaque para a participação 
de atletas como Hugo Santos (várias vezes campeão nacional e campeão europeu e único 
tricampeão com vitórias consecutivas de 2009/2010 e 2011 em Santa Cruz), Emanuel 
Embaixador, Lucas Gomes, Rafael Santos, Rafael Castillo, Shein, irmãos Abrantes (André, 
Ricardo e Diogo), Eduardo Joaquim e Diogo Santos no Open; Sofia Lopes (atual campeã 
nacional), Maria Pinto e Maria José Jiménes (ESP) no Feminino; Rodrigo Haberfeld (BRA) e 
Bernardo Crespo em SUB-14; António e Vasco Jordão, José Brites e Béryl Besseau (FRA) em 
SUB-18; e, nos atletas com mais de 30 anos, realce para os lendários Mário Saxe, Artur Costa, 
Diogo Pirata e Ricardo Raio.  
Com as provas a terem início às 15h15, quando se reuniram condições para a realização das 

mesmas, deu-se início à competição por escalões etários e de seguida à competição OPEN em 

dois locais distintos, decorrendo as duas provas em simultâneo. As meias-finais e as finais 

terão lugar amanhã. 

O Internacional de Skimboard de Santa Cruz 2013 é uma organização de José Costa e Carlos 

Dias, integra-se no Santa Cruz Ocean Spirit – Festival Internacional de Desportos de Ondas e 

conta com os patrocínios da ManelSport, Billabong e Câmara Municipal de Torres Vedras. 

 

Já a etapa do Circuito Nacional de SUP Wave, prevista para iniciar hoje, teve de ser adiada e o 
check-in está marcado para amanhã, às 09h00. 
 
Depois de Frankie Chavez ter inaugurado o palco da Aldeia Neptuno ontem à noite, com 
milhares de pessoas a divertir-se com “pé na areia”, mais logo, pelas 22h30, Rádio Káset (DJ 
Sury e DJ Kwan) fazem o warm up da noite e, às 24h00, sobe ao palco SOULS OF FIRE. 
Mas como esta é apenas a segunda noite em que estamos com Neptuno, a noite de amanhã, 
21 de julho, far-se-á ao som das boas vibrações do reggae, com Spinwhat???, a partir das 
22h30, seguido de SUGUS  - o "alter ego" de Dj Guga na vertente "main stream". Marca o 
ritmo semanalmente na Antena 3 para o Continente e Madeira, e na MyTopFM para os Açores, 
com o programa "SUGUS 4 dance floors", onde engloba os temas que mais tocam nas pistas de 
dança Mundiais. Transporta o conceito para as atuações ao vivo e proporciona um clima de 



 

 

festa "non stop" único. A energia contagiante transmitida da cabine Dj para a pista de dança, 
através de sonoridades sempre poderosas e atuais, são a sua imagem de marca. SUGUS, a 
experiência de Dj Guga na tua música favorita! 
Contamos com todos para mais uma noite com muito “boa onda”. A entrada é livre! 
 
A Aldeia Neptuno, recinto do Festival SCOS, funciona desde o início das provas até às 03h00, 

possui cerca de 6 000 m2 e é composta por: stands institucionais, stands comerciais, 1 

restaurante, 1 snack-bar, 7 bares, 1 piscina, 1 palco, 1 tenda pedagógica.  

 

Em 2012, no SCOS (6.ª edição) foram contabilizados 80 mil visitantes, 115 atletas, 200 heats, 

83 horas de competição e mais de 6 mil ondas avaliadas pelos júris das provas.  

 

Em 2013 contamos consigo neste grande evento! Entre connosco na onda! 

O Santa Cruz Ocean Spirit 2013 é uma organização da Associação Ocean Spirit; tem como 

patrocinador principal a Câmara Municipal de Torres Vedras; Patrocínio da Connected 

Telecomunicações,  Ô Hotels & Resorts, Novo Dia Cafés, Mercedes-Benz/Smart (Tec-Atlântica) 

e Água do Vimeiro; Apoio à divulgação da Fórum Estudante, Kayaksurf.net, Portal Aventuras, 

Revista Outdoor, That’s It, Turismo de Lisboa e Turismo do Oeste; Apoio da Connected – 

Tecnologias de Informação, RedBull e Grafivedras; Rádio Oficial Mega Hits ; e produtos oficiais 

Effect -Brindes Publicitários. 

 

FOTOS SANTA CRUZ OCEAN SPIRIT 2013 (Download) 

www.flickr.com/santacruzoceanspirit 

 

Informação sempre atualizada e disponível em: 

www.oceanspirit.pt 

www.facebook.com/oceanspirit.pt 

www.youtube.com/santacruzoceanspirit 

 

Para mais informações à imprensa, contacte: 

comunicar@oceanspirit.pt  

Rui Penetra | 913 500 835 

Andreia Correia | 916 133 900    

   

 

  Torres Vedras, 20 de julho de 2013 

http://www.cm-tvedras.pt/
http://www.connected.pt/
http://www.connected.pt/
http://www.ohotelsandresorts.com/pt/Utilidades/Homepage.aspx
http://www.novodiacafes.pt/
http://www.tec-atlantica.pt/
http://www.aguadovimeiro.pt/PresentationLayer/home_00.aspx
http://www.forum.pt/home
http://kayaksurf.net/
http://portalaventuras.clix.pt/
http://www.revistaoutdoor.pt/
http://www.thatsit.pt/
http://www.visitlisboa.com/
http://www.rt-oeste.pt/
http://www.connectedti.com/
http://www.connectedti.com/
http://www.redbull.pt/cs/Satellite/pt_PT/Red-Bull-Portugal/001242746101960
http://grafivedras.pt/
http://megahits.sapo.pt/
http://effect.pt/
http://www.flickr.com/santacruzoceanspirit
http://www.oceanspirit.pt/
http://www.facebook.com/oceanspirit.pt
http://www.youtube.com/santacruzoceanspirit
mailto:comunicar@oceanspirit.pt

