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Desporto

Pranchas em madeira: back to basics
ou o esplendor do surf sustentável

Miguel Sampaio
miguel.sampaio@jornaldeleiria.pt

� Destrua as ondas, não as praias.
Esta frase do tempo da Maria Ca-
chucha define bem qual o espírito
que rege a maioria dos surfistas. No
entanto, estes desportistas, que
por norma têm grandes preocupa-
ções ambientais, sabem que têm
debaixo dos pés algo de extrema-
mente poluente. A meio caminho
entre Óbidos e Peniche, há quem
procure a alternativa perfeita. O
quê? Pranchas em madeira, de pre-
ferência portuguesa.

É na Amoreira que José Antunes
tem o seu atelier. É dali que jásaí-
ram as mais de duas dezenas de tá-
buas que, garante, dão absoluto
prazer a quem as comprou. Todo
começou há coisa de cinco anos,
quando tentou uma alternativa ca-
seira a uma prancha de kitesurf. O
resultado entusiasmou-o e quando
ficou desempregado, há coisa de
dois anos, decidiu que este pode-
ria ser um caminho a seguir.

Os principais clientes são os “pu-
ristas do surf, que gostam mais do
surf clássico, dos 30 anos para cima”.
No fundo, o que ele quer é fazer com
que um surfista seja alguém preo-
cupado com a sustentabilidade do
planeta, debaixo dos pés até à cabe-
ça. É que o polipropileno, com que
são construídas as típicas pranchas,
é extremamente poluente. “É deri-
vado de petróleo e não tem recicla-
gem. Numa altura em que o surf está
na moda, imagine o que é toneladas
e toneladas de pranchas que são
feitas com aquele material. O pro-
cesso de produção é super-poluen-
te, não se sabe o que se há-de fazer
com os resíduos de fabricação e
com as pranchas que se partem. E os
milhões de surfistas que há? Onde é
que isto vai parar?” 

Nesta comunidade que se diz
tão ecológica, “cai mal” tão pouca
preocupação com o destino das
pranchas, que são consumidas
cada vez mais rapidamente, diz
José Antunes, de 33 anos. “É qua-
se como mudar de camisa e o pes-
soal esquece-se do impacto am-
biental que tem.”

Esta é uma preocupação que,
de resto, também assiste António
José Correia, presidente da Câma-
ra de Peniche, a Meca do surf em
Portugal. Na apresentação dos no-
vos centros de investigação do Ins-
tituto Politécnico de Leiria, o
CDRsp, na Marinha Grande, e o CE-
TEmares, em Peniche, comentou

com os responsáveis dessas estru-
turas que seria interessante estudar
saídas para este problema. “Tal
como os pneus usados são apro-
veitados, deixei a sugestão - e acre-
dito que vai ser bem recebida – de
se estudar soluções para as pran-
chas inutilizadas, seja para o tra-
tamento como resíduo, seja pelo
seu reaproveitamento.”

Back to basics. É esta a solução
encontrada por José Antunes. As
pranchas de madeira, como se fa-
zia no Hawaii nos primórdios. No
entanto, o shaper toda outra preo-
cupação e dá prioridade ao produ-
to português. Por isso, opta por uti-
lizar madeiras nacionais, valori-
zando o materiais orgânicos e re-
cicláveis. “Comecei a pesquisar e a
ver que madeiras leves temos”,
diz José Antunes. “Comecei por
usar madeira de choupo. Depois
encontrei o cedro-japonês – que
existe nos Açores – e ultimamente
experimentei o agave, que me per-
mite fazer pranchas com menos de
três quilogramas.” A próxima ex-
periência será com... cortiça.

Natureza José Antunes dedica-se a construir pranchas de surfem madeira. Tudo, porque acredita
que é possível curtir as ondas sem um pedaço de material poluente debaixo dos pés

Um golden retriever, uma pão-de-forma e uma prancha em madeira. A forma de vida de José Antunes
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Quer fazer a sua prancha?
Oca por dentro e construída de forma artesanal e sustentável
A Yoni Ecosurfboards – a
empresa de José Antunes – tem
como filosofia divulgar as
questões de ecologia e
sustentabilidade. “A construção
das pranchas e toda artesanal”,
garante. Uma tábua,
dependendo da modalidade,
pode demorar de 60 a 120 horas
a ser concluída e é constituída
por mais de 200 peças. São
“extremamente leves”, porque
é utilizada a técnica hollow. A
prancha é oca e leva uma
estrutura em forma de espinha
por dentro e um forro de
madeira por fora. A laminação é
feita com epoxy orgânico, mais
caro do que do que em poliester,
mas que “assenta muito
melhor” na madeira. “As
pranchas ficam mais leves e
resistentes.” A única questão
que ainda deixa as de madeira
em desvantagem relativamente

às de polipropileno é a
“flexibilidade”, algo que tem
vindo a ser mitigado com o
aperfeiçoamento da técnica de
José Antunes. “O pessoal pode
ter medo que não resulte, por
isso tem de ir para o mar

experimentar e de certeza que
irão gostar”, conclui. E se
quiserem, podem ser os
próprios a fazer a prancha com 
a orientação de José Antunes.
Será o sonho de qualquer
surfista, não?



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f0072002000680069006700680020007100750061006c0069007400790020007000720065002d007000720065007300730020007000720069006e00740069006e0067002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e002000540068006500730065002000730065007400740069006e006700730020007200650071007500690072006500200066006f006e007400200065006d00620065006400640069006e0067002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


