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Foto: Divulgação Press release - Realizou-se no dia 25 de Maio o simpósio A Faculdade de Motricidade
Humana marca presença no Surf, organizado pelo departamento de Desporto e Saúde, com o apoio do
SpertLab e enquadrado nas comemorações dos 75 anos INEF/ISEF/FMH. O Simpósio foi constituído
pela conferência O surf e a Ciência e pelo seminário prático O treino em seco para o Surf. Após a
abertura com as boas vindas do professor José Alves Diniz, Presidente da FMH, a conferência foi
iniciada com uma apresentação do professor Miguel Moreira, sobre os 15 anos de actividades no surf,
realizadas na FMH. A Universidade de Lisboa - FMH foi a primeira, a nível mundial, a ter formação e
investigação em Ciências do Desporto especializada em Surf. A investigação e a formação tiveram o
suporte do projecto Surftec, iniciado em 2000, onde foram treinados e acompanhados em competição
5 surfistas do top nacional, com alguns resultados relevantes. Este projecto permitiu a incubação do
projecto SurfTechnique, onde passaram a ser treinados e apoiados jovens surfistas, no
desenvolvimento da sua carreira desportiva. Com início na FMH em 2004, teve óptimos resultados e
foi emancipado em 2009, sendo agora uma empresa de sucesso desportivo, dirigida por David
Raimundo e Nuno Telmo. A Formação especializada em Surf surge, na licenciatura em Ciências do
Deporto ramo Treino Desportivo (desde 2004, 21 alunos portugueses e 84 alunos de Erasmus), no
mestrado de Treino Desportivo (desde 2010, 5 alunos), na Pós-graduação em Surf (desde 2009, 37
alunos, um Australiano e uma Brasileira). Além do primeiro doutoramento sobre surf na perspectiva
das ciências do desporto, da autoria de Miguel Moreira, estão a decorrer mais investigações, com dois
mestrandos e um doutorando a trabalhar nesta área. O apoio à competição é efectuado através do
protocolo com a Federação Portuguesa de Surf (FPS) e com a presença de estagiários em diferentes
instituições e, através de diagnóstico e propostas de treino ao nível das capacidades físicas, da técnica
e da táctica, baseados na análise da performance, em treino e competição. Seguiu-se um momento de
apresentação de testemunhos sobre a influência da FMH no surf nacional, com referências ao passado,
ao presente e ao futuro. Tiveram a palavra os convidados Nuno Morais (fisioterapeuta, pai do
Frederico Morais - surfista profissional), Jesus Guerra (director técnico da Federação Galega de Surf),
David Raimundo (Seleccionador Nacional), João Ferreira (Coordenador do Desporto Escolar - Surf) e
Artur Ferreira (vice-presidente da FPS). A maioria referiu o facto da organização do surf enquanto
modalidade desportiva e a estruturação dos treinos, efectuada na FMH, ser o ponto de partida para os
resultados de qualidade de muitos dos surfistas que participaram no projecto. O Nuno Morais
apresentou a sua perspectiva alternativa, no desenvolvimento desportivo do seu filho Frederico, que
teve o apoio de alguns treinadores estrangeiros, em simultâneo com treinos complementares de
ginástica desportiva/ trampolins e de taekwondo. Enquanto ex-aluno Erasmus na FMH, Jesus Guerra
reforçou a importância da formação especializada em surf, para os treinos que realiza em Espanha e
para o desenvolvimento da Federação Galega de Surf. O David Raimundo também realçou a
importância da FMH na sua evolução enquanto treinador, destacando o facto de inicialmente pensar
que iria seguir uma carreira no futebol, mas esta foi trocada pelo surf, devido ao projecto Surftec.
Relativamente ao Desporto Escolar foi evidenciado pelo João Ferreira que o surf está bem
encaminhado, visto que o número de participantes é elevado, envolvendo os alunos na organização,
no ajuizamento, além da competição, e com alguns casos de sucesso, na transição para o Desporto
Federado. Destacando o protocolo FMH/FPS o Artur Ferreira abordou a importância da formação de
treinadores e o desenvolvimento do plano desportivo a longo prazo, para a evolução do surf Nacional.
Para terminar a conferencia, a presidência da FMH homenageou os treinadores e atletas, formados na
FMH e medalhados nos campeonatos da Europa e do Mundo, com a colocação do seu nome na Parede
da Fama. Foram agraciados os ex-alunos Patricia Lopes (Vice-campeã da Europa Surf 1991 e 2005; 3º
lugar Campeonato da Europa Surf 1989, 1995; Campeã da Europa Surf Equipa de Portugal 2005,
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2007; Vice-Campeã da Europa Surf Equipa de Portugal 1989, 1993, 1995), David Raimundo (Campeão
Europa Surf Equipa de Portugal 2007 e 2011, e treinador com resultados internacionais) e Teresa
Almeida (Campeã do Mundo Bodyboard 2014). Apresentação de Posters de Estágio em Treino
Desportivo Especialização em Surf Na segunda parte do Simpósio teve lugar o seminário O Treino em
Seco para o Surf, da responsabilidade do prof. Miguel Moreira, com a apresentação de algumas bases
teóricas para o treino em seco, e de alguns exemplos sobre as bases gímnicas, necessárias para o
treino e desenvolvimento desportivo dos jovens surfistas. Com a colaboração dos alunos estagiários
foram também descritos e apresentados alguns exercícios que servem, como treino complementar e
como progressão pedagógica, para o treino específico das viragens no surf e para os aéreos. Exemplos
estes com trampolins e com planos elevados para o controlo da trajetória do corpo em função da
parede da onda. Após o esclarecimento de algumas questões foi dado como concluído o Simpósio
comemorativo dos 75 anos INEF/ISEF/FMH.
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