Estoril Surf & Music Billabong Girls 2011
Na 5ª Feira 9 de Junho pelas 22h00 no Salão Preto & Prata do Casino do Estoril,
teve início a festa de abertura do “Estoril Surf & Music Billabong Girls 2011” com
muita música, luz e diversão. Estiveram lá muitas caras conhecidas do mundo do
espectáculo e social. A diversão foi marcada pelo som dos DJ’s Rui Miguel Abreu, DJ
Ride, DJ’s Nelson Cunha e André Henriques, o músico Frankie Chavez e ainda a
banda Cais do Sodré Funk Connection.

Nesta cerimónia de abertura, as Rock Sisters (as irmãs Joana e Rita Rocha)
anfitriãs do evento, ofereceram uma licra oficial da prova a Carlos Carreiras,
presidente da Câmara Municipal de Cascais, autarquia patrocinadora do evento e
segundo a qual o surf é o 2º desporto mais praticado no concelho.

As Rock Sisters são organizadoras de eventos de surf desde 1999, e com a insígnia
Billabong desde 2004.
Dia 10 já na praia do Guincho, acompanhamos de perto, ao fim da tarde, a
cerimónia da união da areia que consiste em juntar num vaso de vidro areia de
várias praias. Nesta cerimónia estiveram atletas vindas de vários pontos do país.
Cada grupo trouxe uma porção simbólica de areia da praia onde habitualmente
pratica surf, compondo assim a jarra com areia de várias texturas e tons.

As Rock Sisters explicaram o motivo da recolha destas diferentes areias para o
mesmo recipiente, simbolizando este acto a união, o mesmo pressuposto com que
estão ali todas: a amizade, troca de experiências, conhecer novas pessoas e o
desporto que todas têm em comum e que vão praticar nestes dias, o surf.
Dia 11, o campeonato do mundo teve início às 08h00 da manhã com
frio, ondas fracas cortadas pelo vento e distantes da praia, o que
captação das nossas imagens que demonstram a técnica das
campeonato mundial. Mesmo com estas condições da Natureza que
prática do surf realizaram-se as provas previstas sem problemas.
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Neste Campeonato do Mundo ASP de 6 estrelas, o primeiro lugar coube à surfista
norte-americana Courtney Conlogue que além de pontuar no campeonato, levou
consigo o prémio de 4.500 USD.

Em simultâneo com o Campeonato do Mundo ASP 6 estrelas, decorreu o Troféu
Europeu de Surf Feminino e aulas de surf. Nestas aulas encontramos uma jovem
surfista que com apenas 6 anos de idade teve um bom desempenho no mar.
Acompanhamo-la de perto nas actividades e testemunhamos a sua capacidade de
coordenação em cima da prancha, chegando a levantar-se e demonstrar ao mundo
que com a sua idade também se faz bom surf. A força de vontade e empenho desta
jovem atleta demonstram que no desporto a determinação faz a diferença.

O Troféu Europeu de Surf Feminino terminou no Domingo com a vencedora Maria
Pereira Gonçalves, pertencente à equipa “Portugal Surf Academia”, em segundo
lugar Teresa Bonvalot, de 11 anos da equipa “Dream Team”, seguida de Catherina
Cardoso, da equipa “Girls do Sul” em terceiro lugar. Em quarto lugar ficou Beatriz
Frias, da equipa “Rock Sisters”.
O prémio Billabong Girl 2011 foi para Inês Stock Faria, de 12 anos, pela simpatia,
dedicação e entrega ao evento demonstrados.
Estiveram neste campeonato cerca de 90 atletas inscritas, de todo o país e algumas
vindas do estrangeiro, com idades compreendidas entre os 6 e 36 anos.
Mais uma vez as Rock Sisters organizaram um evento de Grande Sucesso!
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