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Viana do Castelo, 30 de Maio de 2013 

 
 

Viana no coração do Portuguese Surf Film Festival 
 
No Sábado, 25 de Maio, o Surf Clube de Viana (SCV) apresentou no CAR Surf um programa de 
actividades em colaboração com o Portuguese Surf Film Festival (PSFF). As duas entidades 
uniram esforços na apresentação de uma Mostra dos filmes vencedores da 1ª edição do 
festival, que ocorreu no Verão passado na Ericeira. 
 
O PSFF caracteriza-se por ser um festival com preocupações ambientais e com uma forte 
componente de responsabilidade social. As acções paralelas à exibição de filmes de surf, 
reflectem o principio de educação e sensibilização ambiental, que também nesta Mostra de 
Viana não faltou. 
 
Um dia cheio, que começou com uma aula de surf e bodyboard e continuou ainda durante a 
manhã com uma limpeza da Praia do Cabedelo, à qual se juntou um grupo de cerca de 30 jovens 
das Guias de Viana do Castelo. Esta acção não deixou de surpreender as jovens, com a 
quantidade de lixo que recolheram em menos de uma hora, apenas nas dunas da praia. Sacos 
de plástico, esferovite, papel, latas de comida, garrafas, entre outros, foram os suspeitos do 
costume. 
 
Todo o lixo foi guardado para uma acção futura de reutilização destes resíduos para elaboração 
de peças artísticas. Seguiu-se um momento de reflexão, sob coordenação de Eduardo Martins e 
de José Maio Moreira. Foi realçada a importância de se manterem as praias limpas, sob perigo 
destes resíduos irem para o mar e entrarem na nossa cadeia alimentar.  
 
A seguir ao almoço, o mesmo grupo de jovens focou-se em torno das imediações do CAR para 
uma acção de reflorestação e identificação das espécies vegetais, de modo a ser feita uma 
remoção das infestantes. Outra acção com sucesso e forte impacto nos participantes. 
 
A 1ª sessão de cinema decorreu com entusiasmo daqueles que se deslocaram ao CAR para ver 
os filmes, nesta sessão principalmente uma camada mais jovem, dados os filmes em questão. O 
filme Doze, que havia ganho na categoria de “melhor filme português”, foi recebido com 
bastante entusiasmo e resultou como ponto de partida para o debate que se seguiu, moderado 
por João Zamith, com a ilustre participação de Pedro Martins de Lima, presidente honorário do 
PSFF e pai do surf português, e que partilhou com os presentes como se apaixonou pelo surf em 
1946. 
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Este debate contou também com a participação da directora do Festival, Susana Andrade, e de 
Filipa Fernandes, atleta do SCV e vencedora do Luso Galaico 2013. Já com a presença dos pais 
em sala, esta sessão termina com a atribuição de um sorteio de um fato de surf, oferecido pela 
BoardCulture Viana e que deixou a contemplada de sorriso na boca e com a promessa de se 
iniciar no surf. 
 
Os visitantes da sessão da noite foram recebidos de tapete vermelho e com honras de verem os 
filmes vencedores nas categorias de “sustentabilidade”, Last Paradise, e “melhor filme de surf”, 
Finnsurf. Entre os dois filmes, o Surf Clube de Viana apresentou publicamente, em estreia 
absoluta, os vídeos que fizeram o resumo do evento Luso Galaico, decorrido na semana 
anterior. De acrescentar ainda a visita do Vice-Presidente da Câmara, Vítor Lemos, que entregou 
em mãos aos organizadores do PSFF algumas lembranças, nomeadamente um livro sobre as 
praias de Viana do Castelo e uma bandeira da cidade. 
 
Foram ainda atribuídos prémios de participação, cortesia do Projecto Bacalhau, uma iniciativa 
de Cláudio Gil da Póvoa do Varzim, que recicla tecidos usados em sacos para pranchas de surf, 
com excelentes acabamentos e que são obras de arte autênticas e com uma identidade muito 
portuguesa. 
 
A organização do festival manifestou o enorme agrado pela forma como foram recebidos pela 
cidade de Viana e pelo modo estruturado como o Surf Clube de Viana organizou as actividades 
do dia. O balanço final é extremamente positivo e a organização do PSFF revelou o desejo de 
voltarem. 
 
 
P.S. Ver reportagem fotográfica em: 
 https://www.facebook.com/surfclubeviana?v=wall  
 

 

 

 
Boas Ondas! Melhor Surf! 
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