
• REBECAVENÃNCIO

Só
pessoas um bocadinho

loucas da cabeça é que se

põem lá. Aquela praia é
muito difícil." 'Mascote',

como é conhecida, é a vendedora
de percebes mais antiga do sítio da
Nazaré. Começouna venda aos 13
anose já lá vão mais de 40. No ros-
to leva as marcas de uma vida sob o
sol português. Habituada às ma-
nhas do mar da praia do Norte, ga-
rante que não entrava lá "nem pela
melhor fortuna do Mundo" Gar-
rett McNamara já
conquistou otítulo de
embaixador daNaza-
ré. Éo atual recordista
da maior onda surfa-
da em todo o Mundo.
Faz hoje dois anos que
deslizou por uma pa-
rede de água de 23,77
metros. E promete
bater mais recordes. Alugou uma
casa na praia do Norte e todas as
manhãs, pelas seis horas, abre a ja-
nela e espreita as condições do C a -
nhão da Nazaré. Garante que o

medo é uma "cria-
ção" humana. Como
tal, "basta não pensar
no que pode aconte-
cer para deixar de ter
medo" e se focar no
surf . É o campeão em
título, mas já este ano
surf ou uma onda que
especialistas da Fa-

culdade de Motricidade Humana
garantem ter ultrapassado os 34
metros. Não é o único, contudo, a
tentar talproeza. Carlos Burlee Pe-
dro Scooby vieramdo Brasildispu-

McNamara
alugou uma
casa na praia
do Norte para
ver o mar
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• DEIXA DE BEBER CAFÉ

a treinar para
flfsweillie inverno, íí/ícNamara

||pxacte beber café.

m DISCIPLINA DE TREINO

Surfista passa muito tempo
a treinar fora de água. loga,
crossfit, remo e ginásio são

alguns dos exercícios.

CASAMENTO NO FAROL
Gorrt o pôr do sol como convi-
dado, Garrett e Nicole casa-
ram-se a 22 de novembro de
2012 no farol da Nazaré.

CANHÃO DA NAZARÉ
Outubro a fevereiro é a época
alta para as ondas gigantes
na praia do Norte, na Nazaré.

tar o seu recorde. E o canalizador
britânico Andrew Cotton também
tem uma palavra a dizer. Mas o
surfista americano - que pondera
passar aviver emPortugalparte do

ano - dispensa bem os recordes

quando em cima da mesa está a
Nazaré. "Omaisespecialéestaci-
dadeePortugal. As pessoas são tão

amigáveis, a comida é tão fresca,
está sol todo o inverno. É o segredo
mais bem guardado daEuropa." ¦

ir # O que ele
m& mais gosta
são saladas, mi-

gas e sopa de fei-

jão. Temos dois

menus McNamara e as pes-
soas pedem muito. Vêm cá só

para o ver, para estar com ele.

4' ç Pensei: ese
ií 1$ enviasse
ume-mailaeste
atleta que eu não

conheço para ver
o que ele diz. Um dia às quatro
da manhã liga-me e diz: 'Dino,
vou para a Nazaré. 1

H g Todos os
*è Mè anos vêm
milhares de pes-
soas à Nazaré,
mas com o ho-

mem das ondas vêm muitas
mais. Estou satisfeita com ele.

Fez muito pela terra.



Onda gigante
deixa Maya
sem respirar
¦ Está treinada para aguentar até

quatro minutos debaixo de água.
Maya Gabeira foi derrubada por
uma onda gigante na Nazaré, no
dia 28. Foi reanimada na praia.
Fraturou o calcanhar direito. ¦






