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Prova de Wakeboard em cable com qualidade internacional 

 
A primeira etapa do circuito nacional de wakeboard em cable teve lugar a 25 e 26 de julho 
no Cable Park Fúria. A prova, homologada pela Associação Portuguesa de Wakeboard e 
Wakeskate (APWW) e inserida no projeto Wakeboard Portugal, atingiu qualidade de nível 
internacional com os atletas a “aterrar” manobras espetaculares. 
 
“O wakeboard, modalidade que pode ser praticada de barco ou em cable, atingiu nesta 
prova um patamar de qualidade internacional, com as passagens de Bernardo Branco 
que aterrou um impressionante toe-side 900 e um Tantrum-to-Blind na mesma passagem, 
e Fernando Faria, a mostrar a sua reconhecida intensidade em todas as manobras que 
faz, mostrando que o talento nacional poderá atingir patamares competitivos                  
internacionais se garantirmos a continuidade da organização das provas como tem    
acontecido. Claramente que, com o projecto Wakeboard Portugal, veremos esta          
progressão”, explica André Matos, presidente da APWW. 
 
A prova, organizada pelo fúria.pt, contou com a participação de cerca de 30 atletas,       
alguns deles internacionais, que competiram nas categorias: Wakeskate Open Masculino; 
Wakeboard Rapazes; Wakeboard Masters; Wakeboard Open Feminino; e Wakeboard 
Open Masculino. 
 
Os vencedores, por categoria são: 
 
Categoria Wakeboard – Rapazes: 
1º - Luís Rocha 
2º - Xavier Segadães 
3º - Francisco Mendes 
 
Categoria Wakeboard – Masters: 
1º - Tiago Cunha 
2º - Samuel Martinez 
3º - Luís Segadães 
 
Categoria Wakeboard Open Feminino: 
1º - Ana Cunha 
2º - Joana Leitão 
3º - Rute Marta 
 
 



 
 

 

 
 
 
Categoria Wakeskate Open Masculino: 
1º - Daniel Braga 
2º - Tiago Miguel 
3º - Bernardo Branco 
 
 
Categoria Wakeboard Open Masculino: 
1º - Bernardo Branco 
2º - Fernando Faria 
3º - Bento Pimenta 
 
 
“O Wakeboard é diversão, é emoção, é espetáculo, mas também é segurança, são linhas 
bonitas, manobras perfeitas. Este fim de semana conseguimos mostrar mais uma verten-
de do wakeboard e do wakeskate, modalidades que através do cable se tornam muito 
mais acessíveis a todos”, acrescenta André Matos, presidente da Associação Portuguesa 
de Wakeboard e Wakeskate (APWW). 
 
Sobre o projeto “Wakeboard Portugal”  
Os municípios de Abrantes, Ferreira do Zêzere, Mação, Sertã e Vila de Rei, a Turismo do Centro e a APWW 
em consórcio com a EIPWU (organizadores dos projetos 7 Maravilhas) uniram-se na promoção   conjunta 
da região Centro de Portugal através do Wakeboard, um desporto que está em ascensão em todo o mundo, 
superando o surf em número de praticantes nos E.U.A. 
O plano estratégico para este projeto prevê a realização da maior prova mundial da modalidade, o WWA 
World Wakeboard Championships em setembro deste ano, a criação de uma estância com cable parks na 
Barragem de Castelo do Bode e a continuidade da realização da prova nacional na região. Este projeto vai 
tornar Castelo do Bode num destino por excelência a nível internacional para a prática de Wakeboard e   
Wakeskate. 
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