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NACIONAL DE BODYSURF VAI ATÉ À VAGUEIRA 
 

 
 

A Praia da Vagueira pode apurar o novo campeão nacional de Bodysurf. 

Com três etapas decorridas no Campeonato Nacional de Bodysurf em 2016, 

em Carcavelos, Costa de Caparica e Santa Cruz, o título de campeão nacional 

está ao rubro e promete uma etapa cheia de emoção já no próximo dia 20 de 

agosto na Praia da Vagueira de onde o líder do ranking, é o vaguense Miguel 
Rocha! 

As expectativas são muitas para Miguel Rocha que disse à imprensa que “é 

com muito orgulho que vos recebo na melhor praia do mundo, a Vagueira! É a 

minha casa, sei que vou ter a grande claque em máxima força e espero poder 

dar-lhes este título que tanto merecemos.” 
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Apesar de os favoritos estarem bem colocados para atingir o titulo a realidade é 

que Ruben Cotrim (13º no ranking), inclusive, e os restantes atletas até ao pri-

meiro lugar podem ainda sagrar-se campeões, embora tendo sempre a em 

conta os resultados dos quatro primeiros que é expectável que façam mais que 

25º lugar. No entanto, nunca se sabe.  

Em suma, dos 52 rankeados, a luta pelo título tem 17 atletas à entrada da quar-

ta etapa do circuito.  

Neste momento os dez primeiros atletas do ranking são: 

01. Miguel Rocha - 2530 pontos 

02. Nuno Mesquita – 2320 pontos  

03. António Stott -2220 pontos 

04. Pedro Collaço – 2170 pontos 

05. Gonçalo Tita -2025 pontos 

06. Gonçalo Faria -1725 pontos  

07. Rodrigo Carrajola – 1510 pontos  

07. Pedro Antunes -1510 pontos  

09. Miguel Arrobas -1455 pontos 

09. João Simões -1455 pontos 

Apesar de existirem ainda quatro inscrições disponíveis, a etapa da Vagueira 

espera casa cheia e um programa recheado de atividades. 

Este ano o Campeonato Nacional de Bodysurf conta com cinco etapas. A quin-

ta etapa “Peniche Pro” decorre no dia 10 de setembro, na Praia de Supertubos, 

em Peniche.  

As inscrições encontram-se abertas em: www.bodysurfportugal.com 

Dia 20, venha apoiar o Miguel Rocha e desfrute do melhor do bodysurf 
nacional. 


