
Brasileiro e inglês reclamam
recorde da maior onda do mundo
CANHÃO DA NAZARÉ A praia do Norte voltou ontem a receber surf istas de ondas gigantes.
Carlos Durle, que ajudou a salvar uma colega, acha que pode ter batido o recorde de Garrett
McNamara. Andrew Cotton elogia as "maiores ondas do mundo". ESPECIAL 28 E 29



Pmid do NOftC Nem o susto do quase afogamento deMaya Gabeira demoveu Andrew
Cotton e Carlos Burle de surfar duas ondas que podem bater o recorde de McNamara. O havaiano
optou por ajudar no 'jetskfapós o acidente com a brasileira e colocou Cotton a apanhara onda

Surfistas atacam onda
gigante de McNamara
ELISABETE SILVA
e CIPRIANO LUCAS

A expectativa era grande ontem na Nazaré. As

previsões apontavam para ondas gigantes no
canhão que Garrett McNamara tanto ajudou a

divulgar nos últimos três anos. E alguns surfis-
tas aventuraram-se no mar logo de madrugada.
"Sabia que iam ser grandes... mas não tanto",
confessou ao DN Andrew Cotton, o britânico

que acabou por ser um dos homens do dia, jun-
tamente com o brasileiro Carlos Burle. Ambos

esperam agora saber se bateram o recorde de
27 metros que ainda pertence a McNamara.

Certeza só têm uma: que as ondas foram
mesmo grandes. McNamara disse a Cotton que

a onda "era um monstro". Porém, terão de
aguardar pelo final de abril, princípios de maio

para conhecer as medições oficiais, no Billa-
bongXXLßigWaveAwards. O recorde oficial a
bater é de 27 metros, ainda que McNamara já
tenha surfado uma onda de 30, mas optou por
não entrar no concurso por discordar do patro -

cínio de uma bebida alcoólica, o que fez que o

recorde não fosse oficializado.
Mas ontem o dia na praia do Norte começou

com um grande susto. A bigrider brasileira
Maya Gabeira caiu ao surfar uma das ondas gi-
gantes e acabou por perder os sentidos. Foi
transportada para o Hospital de Santo André,
em Leiria, onde se confirmou uma fratura do



perónio (ver texto ao lado). Carlos Burle foi um
dos homens que ajudaram no salvamento de

Maya. O surfista brasileiro é "tutor" da surfista
há sete anos, ajudando Maya, de 26 anos, a tor-
nar-se uma referência nas ondas gigantes, for-

mando desde então uma dupla no surf. Burle

regressou ao mar e pouco depois estava a sur-
far aquela que espera ser a maior onda de sem-
pre. O brasileiro de Pernambuco, 46 anos, acre-
dita que foi uma "onda histórica" e que pode es-

tar "perante um recorde". "Foi incrível", disse.

Já AndrewCotton assumiu um discurso di-
ferente: "Esta é a minha paixão. Não o faço pe-
los recordes e não sei se esta onda será um re-
corde. Sempre gostei de ondas grandes. Foi

sempre o que quis fazer." A maior onda que o
britânico surfou foi em Mullaghmore, na Irlan-
da, com 15,2 metros.

Não sendo a Grã-Bretanha popular pelos
seus surfistas, Cotton contou que existem al-

guns bigridersque, naturalmente, andam pelo

mundo à procura das maiores ondas que o seu

país não oferece. Desde que GarrettMcNama-

ra iniciou o projeto Zon North Canyon em 20 1 0

que Andrew Cotton acompanha o havaiano na
Nazaré, que já se tornou um dos seus locais pre-
feridos: "Tem ondas medonhas e desafiantes.
Tem as maiores ondas do mundo!"

Se o recorde de McNamara contou com Cot-
ton afazer o tow-in (manobra com ojetskique
coloca o surfista na onda) , desta vez inverte-
ram-se os papéis. Após o acidente de Maya, o
havaiano considerou que as ondas estavam
muito grandes para ele e optou por garantir a

segurança dos restantes surfistas. Sacrificou a

hipótese de bater novamente o seu recorde
para conduzir ojetskie foi ele quem colocou
Cotton na onda. Mas o britânico garante que
não há competição para ver quem apanha a
maior: "Se um de nós estáfeliz, o outro também
fica feliz!"

Métodos para medir
ondas gigantes

Surf istas experientes conseguem aferir, pela obs

ção, o tamanho das ondas. Nos campeonatos de ond

gigantes é um pouco mais difícil. Os organizadores medem

o tamanho das ondas a partir de fotos, comparando a altura da

líquida em movimento com o tamanho do surfista. Primeiro, idi

a base da onda quando da elevação vertical na água. Com a ajui

régua são depois medidos quantos surf istas caberiam na onda.

Existe uma compensação com a altura do surfista, pois o mesrr

ligeiramente agachado, e também em relação ao ângulo da fot
variáveis possibilitam o tamanho estimado, mais significativo.
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Especialistas da Faculdade

de Motricidade Humana (FMH),
em Lisboa, mediram as duas

ondas surf adas por Garrett McNamara

na Nazaré em 2011 e agora em 2013,
recorrendo a um programa informático

e usando como referência não a altura dos atletas
mas da prancha do surfista (1,83 m/6 pés). Concluíram

que a onda de 28 de janeiro de 2013 tinha 34 metros,

enquanto a de 2011 tinha 31. Para evitar controvérsia,

a organização Billabong confirma todos os anos,
no início de maio, por fotografias, o tamanho das

ondas antes de serem registadas como recordes.



Para medir as ondulações que
se aproximam das praias e as

que circulam pelo alto-mar,
os cientistas usam um aparelho

chamado 'ondógrafo'. 0 equipamento
consiste numa bóia com cerca de 90 centímetros

de diâmetro, dotada de sensores capazes de medir,
com grande precisão, as acelerações sofridas pela
bóia em função do movimento das ondas do mar.
As informações de aceleração são, através de proces-
sos matemáticos, transformadas em deslocamentos
em cada um dos três eixos cartesianos. Os dados brutos,
em formato digital, são enviados a um computador.



Maya Gabeira resgatada
após queda assustadora

acidente Surfista brasileira foi reti-
rada inanimada da água e trans-
portada para o Hospital de Santo
André, em Leiria, onde lhe foi dia-
gnosticada uma fratura do perónio

Maya Gabeira é um das mais experientes
surfistas em ondas gigantes - no seu currí-
culo conta com vitórias no BillabongXXL
Global Big Wave Awards por cinco vezes
consecutivas (2007, 2008, 2009, 2010 e

20 12) , na categoria melhor performance
feminina. Abrasileira, de 26 anos, já surfbu
todas as míticas ondas do Taiti, Alasca,
África do Sul. Ontem, a candidata à cate-

goria feminina dos prémios BillabongXXL
201 3, apanhou um dos maiores sustos da
sua vida nas gigantes ondas da praia do

Norte, na Nazaré. A carioca, filha do ex-de-

putado brasileiro Fernando Gabeira e da
estilista Yamê Reis, conseguiu surfar uma
onda, mas depois caiu. A atleta foi resgata-
da inconsciente porumjefsfcíconduzido
pelo surfista Carlos Burle, o seu treinador,

que a puxou até a areia, onde foi reanima-
da. Depois foi levada ao hospital de Leiria.
Momentos depois, o mesmo Carlos Burle

poderá ter conseguido superar o recorde
de McNamara. "Um raio X mostrou uma
fratura do perónio", avançou a unidade do
Centro Hospitalar de Leiria-Pombal.

Horas depois, já recuperada, a surfista
descansava os familiares e fãs através do
Facebook, escrevendo junto a uma foto
em que aparecia a sorrir na cama do hos-

pital: "Obrigada pelo carinho de sempre!
Um tornozelo quebrado, mas nada mais!
Me recuperando bem... Continuem tor-
cendo, porfavor. Logo mais estou devolta!"

Mas este não foi o primeiro susto da
brasileira. Em 2007, passou por grandes di-
ficuldades na praia dos Crânios Quebrados,
no Taiti. O incidente na Barreira de Teahu-

poo mudou a vida da surfista, que foi atin-
gida por uma série de ondas e precisou ser

resgatada. Maya começou a surfar em
2003, aos 14 anos, matriculando-se numa
escolinha de surf na praia do Arpoador, Rio
de Janeiro. Aos 1 7 anos conheceu o surf de
ondas grandes e resolveu dedicar-se a essa

especialidade.



Nazaré das sete saias explora
agora o turismo do 'surf '

momento Quando a 1 de novembro de
2011 Garrett McNamara surfou uma onda

que se pensava ser um recorde mundial, as

imagens foram transmitidas por todo o
mundo e o canhão da Nazaré saiu de um
quase anonimato para se tornar uma refe-
rência das ondas gigantes. Nazaré deixava
de ser conhecida só pelas sete saias e pela
pesca, e o sur/entrava no mapa parapo-
tenciar a região.

O recorde seria confirmado e a Nazaré
adotou McNamara, um nome que todos
conhecem na cidade. O projeto Zon North
Canyon começava a alcançar os seus obje-
tivos e continua ativo até hoje. Os responsá-

veis da Nazaré trabalham agora para trans-
formar o local numa referência das ondas

gigantes, diferenciando aNazaré de spotsjá
famosos como os Supertubos, em Peniche.

O canhão da praia do Norte sempre foi
um localmuito respeitado pelos nazarenos.
É o maior desfiladeiro submerso da Europa,
com uma extensão de cerca de 200 quiló-
metros, ao longo da direção este-oeste e

que atinge os cinco mil metros de profundi-
dade. Aproximidade da praia também afe-
ta a formação das ondas e contribui para
outro aspeto:épossível em terra ver comfa-
cilidade os surfistas, o que leva muitas pes-
soas a visitar o local apenas para assistir.


