
 

 

 

REGULAMENTO PRÉMIOS SURGE 2015 

Skater do Ano Os nomeados são escolhidos pelo júris SURGE 
Cada um dos júris da SURGE indica 5 skaters 
que, no seu entender, devem ser nomeados. 
Após a recolha desses nomes, os mais votados 
serão os 5 nomeados a ir a votos 

A lista com os 5 nomeados será 
dada à votação de 60/70 skaters 
profissionais nacionais. São estes – 
que reúnem os mais conceituados 
skaters nacionais – quem elegerá o 
vencedor. 

- procuramos o envolvimento de toda a 
comunidade skater na eleição do atleta do ano 
transato 
 

Puto do Ano Os nomeados são escolhidos pelo júris SURGE 
Cada um dos júris da SURGE indica 5 skaters 
que, no seu entender, devem ser nomeados. 
Após a recolha desses nomes, os mais votados 
serão os 5 nomeados a ir a votos 

O vencedor é votado pelos skaters 
nacionais mas no caso do skater 
revelação o público também tem 
voz. A somar ao voto dos skaters 
nacionais, o mais votado pelo 
público conta com mais um voto.  

- com a equipa de júris, ter representatividade de 
todo o país 

- incluir o votos dos leitores/viewers do 
site/plataformas audiovisuais na votação para o 
skater revelação 
 

3ª idade do 
Ano 

Os nomeados são escolhidos pela SURGE O vencedor é escolhido pela 
SURGE 

- Categoria “surpresa”. Não serão divulgados 
nomeados antecipadamente, como acontece 
com as restantes categorias 

Foto Impressa 
do Ano 

Os nomeados são escolhidos pelos fotógrafos 
nacionais colaboradores da SURGE e pela 
equipa SURGE  
O espaço de tempo inclui as fotos impressas 

O vencedor é votado pelos júris 
SURGE e também nesta categoria o 
público tem voz. A somar ao voto 
dos skaters nacionais, o mais 

- reconhecimento dedicado aos fotógrafos que se 
empenham em conseguir cada vez um melhor 
trabalho 

- júri representativo nacional 



 

 

 

 

 

JURÍ RESIDENTE – 2015 
1. SURGE Coordenação Editorial / Direcção de Arte 

Foto Impressa 
do Ano 

Os nomeados são escolhidos pelos fotógrafos 
nacionais colaboradores da SURGE e pela 
equipa SURGE  
O espaço de tempo inclui as fotos impressas 
após a última edição de prémios até à 
presente. 

O vencedor é votado pelos júris 
SURGE e também nesta categoria o 
público tem voz. A somar ao voto 
dos skaters nacionais, o mais 
votado pelo público conta com 
mais um voto. 

- reconhecimento dedicado aos fotógrafos que se 
empenham em conseguir cada vez um melhor 
trabalho 

- júri representativo nacional 
- participação também dos leitores   

Vídeo do Ano Os nomeados são escolhidos pela SURGE 
O espaço de tempo inclui os vídeos lançados 
após a última edição de prémios até à 
presente. 

O vencedor é votado pelos júris 
SURGE 
Aqui o público também tem voz. A 
somar ao voto dos skaters 
nacionais, o mais votado pelo 
público conta com mais um voto. 

- reconhecimento dedicado aos filmers que se 
empenham em conseguir cada vez um melhor 
trabalho 

- júri representativo nacional 
- participação também dos viewers do site e 

plataformas audiovisuais 

Loja do Ano Os nomeados são escolhidos pela SURGE/Júri O vencedor é votado online pelo 
público através da aplicação 
Prémios SURGE 2015, em 
www.surgeskateboard.com  

- premiar  a ligação entre o skater e a “sua” loja 
- é o público quem tem a última palavra 
- procurar o envolvimento de toda a comunidade 

skater, mas também do público mainstream 

Tralho do Ano Os nomeados são escolhidos pelo júri  SURGE 
de entre vídeos sugeridos pelo público 

O vencedor é votado online pelo 
público  através da aplicação 
Prémios SURGE 2015, em 
www.surgeskateboard.com 

- os leitores da SURGE sugerem vídeos, 
pequenos “apanhados”. Aquele que sugerir o 
tralho vencedor ganha o fim de semana de 
entrega dos prémios com a SURGE, comida e 
dormida à pala! 

- Reunir a participação dos “cibernautas” 



 

 

 

2. Nuno Gaia (Porto)  
3. Marco Roque (Castelo Branco) 
4. Steve Carreira (Leiria) 
5. Francisco Lopez (Lisboa) 
6. Gonçalo Lopes (Amadora) 
7. João Mascarenhas (Olhão) 
8. Rómulo Pereira (Almada) 
9. Tista (Barreiro) 
 


