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GLÓRIA
A “DEUX”

A onda da Brava em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, é uma das melhores do 
Brasil. O canto esquerdo quando está clássico é um absurdo, e me considero um 
especialista como fotógrafo nesse pico. O surfista Matheus Faria (foto), conheço 
desde moleque, quando ele tinha uns 8 anos de idade, sempre foi muito atirado em 
qualquer mar ali. Nessa queda dessa parede enorme, saímos somente nós dois para 
registrar ele pegando esse swell. O mar tinha de três chegando a quatro metros... O 
Matheus caiu sozinho, se jogou das pedras no mar. Deu meia hora dentro d’água, veio 
uma intermediária de três metros, ele dropou uma morra, fez um bottom lindo, botou no 
cone e saiu no spray. O barulho das ondas estava muito lá fora – monstruosas, davam 
até medo, com 10, 12 pés. A foto foi feita, e Matheus ficou de cabeça feita. Foi sinistro!



E D I T O R I A L P O R  A D R I A N O  V A S C O N C E L L O S 

20 ANOS DEPOIS

“DIA DESSES meu celular me avisou: memória 
cheia. Tive que carregar na nuvem parte das 
fotos e vídeos e descarregar muitos textos e 
aulas no HD físico de meu computador portátil. 
O mesmo smartphone que sofre com excesso 
de informações consumindo sua memória me 
alerta, todos os dias, para o uso da bateria, que se 
esvazia. Pus-me a pensar sobre como o aparelho 
é uma metáfora ou, talvez mais propriamente, 
um sintoma do que vivemos. Vivemos cheios de 
memória e nos arrastamos, sem muita energia, 
procurando uma fonte que nos recarregue.”

Eu me atrevo a reproduzir um trecho do artigo 
de Leandro Karnal, publicado no dia 26 de junho 
em sua coluna no jornal O Estado de S. Paulo. 

Fazia dois dias que meu fi lho Felipe completara 
7 anos quando li o artigo, e nós em casa estáva-
mos nas celebrações dessa data tão impor-
tante para a família. Um menino feliz cheio de 
luz, que me fez voltar de Saquarema antes do 
programado, para estar com ele no dia do seu 
aniversário. E te digo que “valeu um caminhão”.

Usei essa mesma expressão como pergunta 
dias antes em uma entrevista informal com o 
campeão da etapa do mundial Filipe Toledo, 
onde ele destacou que todas as vitórias são 
importantes e ressaltou que a maior das vitórias 
é estar com a família, bem, alegre com saúde.

Tais palavras naquele domingo na Barrinha 
mexeu mais ainda com a minha saudade de 
casa. Para no dia do fi lhão, acordar com um 
abraço muito apertado e carinhoso do garoto, 
que praticamente não me soltou mais até a hora 
de dormir depois de tanto brincar.

Voltar para casa faz bem pra alma, assim como 
voltar no tempo para lembrar de bons momentos.

O ano era de 1999, eu voltava de uma viagem 
pelo litoral brasileiro com meu brother Alexandre 
Pan Pan. De São Paulo a Itacaré, no primeiro ano 
da estrada de asfalto de Ilhéus, que nos levou à 
chácara do lendário Ronaldo Fadul.

Acampamos às margens do rio e dividíamos 
espaço com o bull terrier albino chamado White. 
Por mais de um mês de muita curtição e natureza, 
arrumamos o carro para voltar para São Paulo 
e de novo à estrada. No banco de trás, o bom 
surfi sta baiano Daniel Fadul, fi lho do patriarca 
da rua dos escravos de Itacaré – hoje expoente 
do surf local e shaper que atua em Maresias. Na 
carona e no trato, Dane nos levaria para Saqua-
rema, nos acomodaria na casa de um amigo e 
nos apresentaria às ondas do pico.

Mais três dias de estrada e um surf mágico 
na Barra do Jucu em Vila Velha (ES), chegamos 
em um fi m de tarde iluminado em Saquarema. 

O sol se punha de frente para a igreja Nossa 
Senhora de Nazareth e refl etia seus derradeiros 
raios sobre as ondas e a pedra de Itaúna. Rolava 
meio metro liso, com poucos surfi stas no mar.

Tínhamos que agilizar as paradas. Ao passar 
por uma primeira casa, mudamos de endereço 
para fi car de frente para o mar. Na época, Saqua-
rema não tinha nada. Poucas casas existiam pela 
rua de terra que beirava a orla. E com o cair da 
noite o barulho das ondas começou a aumentar. 
No meio da madrugada, a fazer literalmente a 
casa tremer. Não era tempos de forecast e pouco 
se sabia de internet. Era acordar e olhar o mar.

Dois “metrão” na série! O sol raiava forte 
e o mar estava um absurdo. Enquanto Dane 
Fadul, muito mais experiente e surfi sta que nós, 
desbravou a remada pela pedra, eu e meu brother 
fomos no rastro dele. 

Ao chegar no outside, vagalhões de dois contos 
e meio passavam com força. No meu caso, eu 
nunca tinha pegado um mar daquele tamanho. 
A primeira série veio, Fadul dropou numa morra. 

Remava forte buscando posição quando Pan 
Pan dropou a dele e foi embora em uma boa da 
segunda série. E eu fi quei sem referência, já bem 
para dentro da pedra, quando vi um local remando 
ainda mais para o fundo e fui na mesma trilha.

A série que avistava era maior ainda! O local 
deu uns assovios e apontou para o fundo. Por 
perceber na minha cara um mix de sangue nos 
olhos e pavor, gritou: “Vira a prancha e reeeema!”.

Sem hesitar, saí remando com todo pulmão 
das minhas forças para dropar uma bomba de 
front side para a esquerda. Do drop perfeito a 
encaixada no trilho e fuga na boca do tubo que 

espirrava nas minhas costas, passadas rápidas 
e um batidão no crítico e mais velocidade para 
escapar da guilhotina... para explodir junto com 
o lipe e ser literalmente expulso do mar.

Caminhei por aquelas areias eufórico. 
Confi ante entrei no mar de novo. Mais uma 
onda, dessa vez um buraco para a direita e 
tubo, um rolo no turbilhão e uma pranchada 
na cabeça, porém sem muita consequência.

Voltar 20 anos depois a Saquarema e ver o 
show protagonizado no swell que abateu dessa 
vez principalmente sobre a Barrinha trouxe-
ram toda essa lembrança à tona. Não que ela 
estivesse esquecida, assim como das outras 
vezes que voltei ao pico e peguei ou vi ondas 
espetaculares. É que Saquarema mostra para o 
mundo que merece estar no “Tour dos Sonhos”.

Karnal próximo do desfecho de sua coluna 
cita o deus da escrita do antigo Egito, Toth; ao 
lembrar da passagem em que aquela fi gura 
mitológica de corpo humano com cabeça de 
pássaro íbis deu aos homens o código para 
registrar tudo em papiros, e junto lançou uma 
advertência: “Tudo o que vocês escreverem 
esqueceram”. 

O fi lósofo moderno fi naliza: “A praga de Toth é 
total. Somos precoces desmemoriados. É preciso 
ter fé e alguma esperança”.

Da minha parte, deixo esse relato escrito, 
eternizado em uma folha de papel e por outros 
tantos caminhos de conexão, para leitura de 
quem possa alcançar.

No dia do fechamento desse editorial, Gabriel 
Medina vence em J-Bay, em uma fi nal brasileira. 
Como é bom ter novas histórias pra contar.

Toth; deus da escrita do antigo Egito, deu aos homens o 
código para registrar tudo em papiros, e junto lançou uma 
advertência: “Tudo o que vocês escreverem esqueceram”.
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O FOTÓGRAFO CARIOCA NASCEU E VIVEU em Arraial 
do Cabo até os 7 anos de idade, mas o amor 
pelo surf nasceu em outra cidade, Niterói, onde 
viveu por três décadas e, segundo o próprio, 
“aproveitou as lajes pesadas de Itacoatiara”. 
Retornou para sua cidade natal em 2007, para 
fi ncar bandeira; tornou-se presidente da asso-
ciação de surf local. Contribuiu para diversos 
projetos voltado ao surf e a comunidade local 
e se diz satisfeito por isso. “Ralei muito para 
alavancar o surf cabista, que não tinha sido 
apresentado para o Brasil.” Sanguelo, como 
é conhecido, se apaixonou pela fotografi a e 
está clicando profi ssionalmente há quase dez 
anos. O sonho: “publicar uma foto do Gabriel 
Medina em uma revista de surf”, com certeza 
logo vai conseguir. As fotos de Jorge ilustram 
a “Página 10”, uma das mais tradicionais da 
HARDCORE, com uma bomba do seu amigo 
Matheus Faria;  e “Conexão Rio-SP”.

JORGE PORTO

NASCIDO EM SÃO JERÔNIMO DA SERRA, no interior 
do Paraná, Kaique se mudou com os pais para 
Balneário Camboriú (SC) aos 13 anos de idade. 
Em um período em que esteve sem trabalho, 
decidiu vender o videogame e a bicicleta que 
ganhara dos pais para investir em uma câmera 
fotográfi ca e começou a arriscar os cliques. 
Mais tarde, quando trabalhava em uma escola 
de surf, um aluno falou que tinha uma câmera 
parada e lhe deu de presente. Foi assim que 
o paranaense entrou de vez na fotografi a de 
surf. No trabalho, conheceu o cantor e aluno da 
escola Bruninho, que o convidou para registrar 
um show da sua dupla sertaneja. Então Kaique 
começou a rodar o Brasil clicando cantores 
famosos. Nessa andança, conheceu Gabriel 
Medina, em 2013, e certo dia foi convidado pelo 
campeão mundial de surf para se tornar seu 
fotógrafo ofi cial. Kaique prontamente aceitou 
a proposta. Fruto dessa parceria já rendeu até 
capa na HARDCORE, feita na Praia Brava, litoral 
norte de São Paulo. Nesta edição, o shot de 
Gabe em aéreo abre a reportagem “Conexão 
Rio-SP” (pág. 52).

KAIQUE SILVA

DO TIME
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Q X Q F O T O  R I C A R D O  B O R G H IM A R E S I A S ,  S P

SUL COM
LESTE

A praia de Maresias e o surfista Thiago Camarão têm um caso de 
amor. Quando o mar realmente sobe, é provável que “Camaras” esteja 
dropando as maiores, pegando os tubos e rabiscando aquelas paredes 
como pouquíssimos surfistas sabem fazer no litoral norte de São Paulo, 
em uma das mais potentes ondas do Brasil. Caso ele não esteja em um 
desses swells de outono/inverno, é porque está viajando pelo mundo 
correndo as etapas do Qualifyng Series, onde busca incansavelmente 
a vaga para a elite do surf mundial. Ele já chegou bem perto de entrar 
no “Tour dos Sonhos”. E, se esse dia finalmente chegar, “Shrimp” com 
certeza vai gravar seu nome também na WSL. Independentemente 
disso, o surfista de Juquehy já está eternizado nas ondas de Maresias.
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P O R  A D R I A N O  V A S C O N C E L L O S

BINHO
NUNES

BINHO NUNES FOI APONTANDO COMO UM SURFISTA À FRENTE DO SEU TEMPO NA PASSAGEM DOS ANOS 1990 

PARA OS 2000, TANTO NO QUE DIZ RESPEITO A COMPORTAMENTO COMO A PERFORMANCE. PERCORREU CAMINHOS 

PARA CHEGAR AO TOUR, MAS A DUREZA DA COMPETIÇÃO FICOU PEQUENA PARA ELE. REBELDE CONTRA O 

ESTABLISHMENT, BUSCOU NO FREESURF UM CAMINHO MAIS SAUDÁVEL. MARCOU ÉPOCA COMO PROTAGONISTA 

DO FILME CAMBITO 3 EM 1998, DE SURF ULTRAPROGRESSIVO COM NECO PADARATZ E RENATINHO WANDERLEY. E 

FOI UM DOS PIONEIROS DA SUA GERAÇÃO NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL, COM O PROGRAMA BARCA 

DO BINHO, QUE ESTRELAVA COM OS AMIGOS DANILO GRYLLO E RODRIGO SINO, E SE TORNOU FIXO NA GRADE 

DO REVOLUCIONÁRIO ZONA DE IMPACTO NO SPORTV. INFLUENCIADO PELOS PAIS ARTISTAS PLÁSTICOS, SEMPRE 

PROCUROU MANEIRAS DE DEMONSTRAR SUA PERSONALIDADE ATRAVÉS DA ARTE, SEJA DENTRO OU FORA D’ÁGUA. 

ENTRANDO NA FASE ADULTA, USOU SUAS PRANCHAS COMO SUPORTE PARA EXPRESSAR DESDE SEU GOSTO MUSICAL 

ATÉ SUA ADMIRAÇÃO PELAS CORES, FORMAS GEOMÉTRICAS E PSICODELISMO. DAS PRANCHAS PARA AS TELAS, 

O PROCESSO FOI NATURAL, COMO NA PRIMEIRA ASSINADA POR ELE, RESULTADO DA COMUNHÃO ENTRE SPRAY E 

CANETA POSKA, INTITULADA “BIRD BURNING BY THE SUN”. MUITAS VEZES INDECIFRÁVEL PARA PESSOAS CÉTICAS, 

SUAS OBRAS MIGRARAM PARA A INTERPRETAÇÃO DE CACHORROS, MODO QUE ELE ENCONTROU PARA EXPRESSAR 

TODO SEU AMOR PELOS ANIMAIS. MISTURAR O REAL COM O IMAGINÁRIO FAZ PARTE DE SUAS CRENÇAS, QUE 

TAMBÉM TÊM A MÚSICA COMO UMA DAS FORMAS DE EXPRESSÃO, ASSIM COMO FAZ SOBRE MADEIRA E OUTROS 

MATERIAIS DENTRO DE SEU SHAPEROOM. ENTENDA UM POUCO DAS IDEIAS E DOS IDEAIS DE BINHO NUNES.

1 0  P E R G U N T A S

BINHO, PARA COMEÇAR A ENTREVISTA, O QUE O SURF SIGNI-
FICA PARA VOCÊ? MERGULHE NESSE PENSAMENTO.
O surf representa tudo para mim. Desde pequeno, quando 
pulei no mar e fiquei encantado. Quando tinha 11 anos, falei 
para minha mãe que queria ser surfista. Eu fazia de tudo para 
ser um, não importava o tamanho do sacrifício. Eu não tinha 
prancha, não tinha bermuda, não tinha nada, mas queria ser 
surfista porque fiquei encantado com o mar. Ficar deslizando 
em cima da prancha, aquilo para mim foi como se eu estivesse 
dentro de um filme, deslizando cada vez mais rápido, cada 
dia um pouquinho mais veloz. Acabou que o surf virou meu 
alimento, meu fio condutor, meu remédio, uma meditação. A 
minha filosofia de vida gira em torno do surf, e através do surf 
acabei me tornando uma pessoa melhor, buscando os desafios, 
aprendendo a lidar com o mar, com a tempestade, com as 
roubadas da vida por aí sozinho. O surf está dentro do meu 
sangue, e o meu sangue é salgado.

COM 17 ANOS DE IDADE, VOCÊ INGRESSOU NA BUSCA PELO 
CIRCUITO MUNDIAL, VIAJOU O MUNDO COM “TRÊS PRAN-
CHAS” NO QUIVER, PASSOU PERRENGUE, ENTENDEU MUITA 
COISA SOBRE O NÍVEL DO SURF BRASILEIRO NA ÉPOCA, IN-
TERPRETOU O SEU PRÓPRIO SURF. CONTE SOBRE ESSE PE-
RÍODO E COMO ESSA FASE ABRIU A SUA MENTE.
Ingressei no Circuito Mundial ainda muito novo. E meio 
que do nada estava no amador e me tornei profissional, já 
me mandando para a gringa. Foi roubada atrás de roubada, 
cara. Sabia falar pouco inglês, fiz um curso por pouco tempo. 
Tinha até empresário, o Pardal. Mas na hora que você está na 
gringa... ele te ajuda na inscrição, no negócio das pranchas 
e tal. Mas quando você está na gringa sem experiência, é 
roubada total. Você espera que vai chegar a um lugar e... “Ah, 
aquela onda vai encaixar, vai ter um hotelzinho ali”. Acontece 
tudo ao contrário. A prancha fica grande, o hotel não tem, 
acaba praticamente dormindo na sacada, rachando com dez 
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caras porque não fez a reserva antes. Aí entra na água e 
está todo mundo detonando no surf “Caralho, meu surf 
está atrás, preciso dar um gás”. E você vê a discrepância do 
estilo brasileiro para os gringos. Claro, era uma época em 
que a gente não tinha acesso aos filmes, não tinha aquele 
monte de facilitador de hoje, não havia shape atualizado. 
Éramos supernovatos ali no Circuito Mundial, o surf 
ainda era bem novo como esporte no Brasil. Estávamos 
engatinhando, tomando na cabeça etapa atrás de etapa. 
Mas com certeza isso me deu um chacoalhão nos primeiros 
meses: “Caracoles, o negócio está feio, preciso dar um gás 
aqui para acompanhar a parada e não me deixar abalar”. 
Falava comigo mesmo: “Vou entrar, dar uns snaps, umas 
manobras loucas, vai que os caras gostam. Não vou deixar 
me influenciar por questionamento de estilo”. Porque 
eu vi que os caras olhavam torto e davam risada dos 
brasileiros. Esse é um ponto em que as roubadas fazem 
você se fortalecer e crescer.

VOCÊ CONSIDERA A BRAZILIAN STORM UMA REVOLUÇÃO 
E UMA PEITADA NO ESTABLISHMENT?
Creio que a Brazilian Storm de certa forma é uma resposta 
de tudo o que o surf brasileiro teve que passar e engolir 
durante todos esses anos de luta para chegar ao topo. Ele 
precisou de uma revolução para ser respeitado. Acho que 
de tanto ser zombada, a galera dos anos 1990 começou a 
colocar os bloquinhos no lugar certo. No fim dos anos 
1990, os brasileiros estavam com mais apetite de esperança. 
Tanto que veio essa geração que encaixou arrombando tudo, 
chegou metendo o pé na porta. Falando: “A gente chegou 
galera, é isso aí. A gente não tem as pranchinhas iguais as 
de vocês, não tem as roupinhas cool igual as de vocês, mas 
aqui o surf é na lata, pancadaria, vocês vão ter que engolir”. 
Foi até uma resposta do inconsciente de tanta luta. Uma 
resposta ao menosprezo estourando tudo: “Estão vendo a 
gente? Estamos aqui”.

COMO VOCÊ ENXERGA HOJE O SURF BRASILEIRO PE-
RANTE O MUNDO? VOCÊ NOTA MUDANÇA NA POSTURA 
DOS GRINGOS? FAÇA UM PARALELO TAMBÉM DE ÉPOCA, 
SEM QUERER SER REPETITIVO. QUAL É O SEU SENTI-
MENTO EM RELAÇÃO AO COMPORTAMENTO EXTERNO?
O surf brasileiro atingiu um nível muito alto porque 
saiu da lanterna do ranking para as primeiras posições 
– é uma equação exata. Atingiu um nível surpreendente 
desenvolvendo uma técnica única, que é uma técnica de 
beach break. Os brasileiros são surfistas rápidos, ágeis, 
que conseguem colocar a prancha onde querem, e isso 
faz uma diferença porque o surf é velocidade. Uma das 
chaves principais do surf brasileiro é a velocidade! Saímos 
da lanterna para abalar o mundo. Antigamente, os gringos 
tiravam onda porque os brasileiros matavam barata, 
porque não conseguiam conectar, fazer linha, entubar. 
E era precário mesmo, os nossos tube riders eram raros. 
Um ou outro que sabia entubar, uns freesurfers. Agora 

melhorou, muitos gringos respeitam os brasileiros, mas 
outros não, ficam querendo derrubar. Uma entrevista aqui, 
outra ali, uma palavra ferina. Os sites gringos também não 
respeitam os brasileiros, menosprezam, tiram uma onda 
para tentar derrubar. Uma forma de politicagem deles 
que a gente chegou para repartir o bolo. Era só eles um 
tempo atrás e agora a brasileirada chegou para tomar a 
bandeja, veio para fazer estrago e para mostrar que não é 
uma tempestade passageira. E os gringos estão de cara com 
isso. Eu vejo como um grande salto, uma coisa que achei 
que ia demorar um pouco mais para acontecer. Mas muito 
merecido, a gente sofreu muito no passado. Eu vejo que a 
WSL tenta enlatar os surfistas, deixar todos formais, não 
podem reclamar muito, não podem ter muita voz ativa, é 
uma empresa que está ali, como a FIFA, e querem controlar 
os atletas, às vezes até manipular. Isso eu definitivamente 
não concordo. O surf chegou a um patamar grande, ganhou 
muito respeito, principalmente da mídia não especializada 
do Brasil. Acho que foi só ponto positivo. Muitos “estragos” 
ainda estão por vir.. 

“Vou entrar, dar uns snaps, umas 
manobras loucas, vai que os caras 
gostam. Não vou deixar me influenciar 
por questionamento de estilo”.
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Na foto menor, Binho 
entre três paixões; artes 
plásticas, os cachorros, 
e o projeto “Arte Canina”; 
ação social para reverter 
aos próprios animais toda a 
inspiração recebida.

Na maior, Binho em seu 
habitat natural: tubo no 
Riozinho, Florianópolis.  
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ALVOCÊ CRESCEU EM ITANHAÉM, SE DESTACOU NA CENA 
E DEPOIS MUDOU PARA FLORIANÓPOLIS E AGORA MORA 
NO RIO TAVARES. POR QUE A ESCOLHA POR FLORIPA? 
QUAL É SUA CONEXÃO?
Sim, cresci em Itanhaém, numa época boa de onda, depois 
migrei para Santos para fazer escolinha ali, treinar com o 
Pardal, galerinha da Rip Wave. Então fiquei um tempo no 
Guarujá, com o Charles Cardoso. Mais para frente, depois 
do Circuito Mundial, morei seis meses em Maresias e um 
pouco em Ubatuba. Aí acontece que fui para Floripa e 
peguei um swell insano: “É este lugar que eu quero morar” – 
principalmente pela qualidade de vida, pela paz de espírito 
e por estar em uma ilha, cercado de água. Foi essa conexão 
que pegou. Eu me identifiquei. Por exemplo, gosto muito do 
Hawaii, para todo lugar que você olha é água, a cidade gira 
em torno do surf. No Hawaii e em Floripa eu me sinto um 
peixe dentro d’água.

COMO FOI ESSE ENCONTRO COM A CRIAÇÃO ARTÍSTICA? O 
SURFISTA É UM ARTISTA?
Cara, creio que o surfista é um artista e não sabe. Muitos não 
têm consciência, mas com o decorrer do tempo a consciência 
vai chegando. Você está envolvido com uma prancha, vai 
na sala de shape, vê o cara shapeando com as mãos, outro 
cara pinta, outro lixa, outro coloca as quilhas... começa esse 
processo que é incrível. Uma arte sem igual, muito difícil. Daí 
você pega a prancha, passa parafina, cola deck e vai para a água. 
O começo do surf é uma tela em branco para você ilustrar. Isso 
só vai se expandindo com o tempo. Não foi um acontecimento 
logo de cara que veio na minha vida com toda essa arte. O 
encontro mesmo foi quando percebi a real importância dos 
meus pais. Eu sempre curtia ver minha mãe pintando, ela é 
artista plástica, meu pai também... Via eles pintando tudo, 
quadro, coisa reciclada, concha, pegavam qualquer coisa e 
faziam artesanato, coisas malucas. E eu automaticamente 
tinha isso introjetado. Tive mais inclinação para a arte no 
colégio e comecei a pintar minhas pranchas. Curtia pegar a 
prancha branca e sair pintando. Pegava debaixo do braço e 
falava: “Cara, que demais essa prancha, essa prancha é linda 
demais, tem a minha cara”. E depois fui entendendo que era 
relativo com que eu fazia sobre tela: nada programado. Das 
pranchas passei para as telas, pois o surfista é um artista, ele só 
tem que despertar e sair para fora da casinha. Abrir a cabeça 
para não ficar somente na mesma tecla da água salgada.

E QUAIS SÃO SUAS OUTRAS INFLUÊNCIAS ARTÍSTICAS? 
NO QUE VOCÊ SE INSPIRA? O QUE ALMEJA COM A ARTE?
O primeiro quadro que eu vi alguém pintar foi uma 
reprodução de obra do Picasso que minha mãe fazia. Aquilo 
ficou na minha mente e coloquei no topo da lista. Edouard 
Manet, do impressionismo maluco, agressivo, com forte 
presença do realismo. As cores de Henri Matisse, as loucuras 
de Salvador Dali, ambos gigantes que me deixam impactado, 
assim como o gênio Leonardo Da Vinci. Não posso deixar de 
fora o Jean-Michel Basquiat, expoente da street art nas telas, 
que curto desde moleque. E tem uma mulher que me inspirou 
muito, que não é tão conhecida, a surrealista Remedios Varo, 

que criou um mundo muito louco com base no anarquismo. Gosto 
de desenhar caveiras, discos, milhões de coisas misturadas. E quando 
mudei para Florianópolis comecei a pintar muitos cachorros, porque 
eu vejo muitos cachorros nas ruas e viajando vi alguns abandonados 
na praia, todos estourados. Acabou que isso virou minha inspiração 
maior. Desenvolvi uma técnica criando um mundo que chamo de 
“Arte Canina” para no futuro reverter aos próprios animais. Neste 
ano criei coragem e junto com a minha mulher [Paloma Marchetti] 
fundei a Art & Sounds Experience (@art_and_sounds). Fizemos um 
primeiro evento e toquei com a minha banda para reverter grana para 
ONGs que a gente acompanha. A partir disso saiu do sonho para 
o papel, para a tela, que virou caneca, resultado de um evento que 
revertemos para os cachorros. Estamos muito felizes em “ajudar os 
anjos com patas”. Meu propósito de vida é ajudar aquele que não tem 
voz, essa é minha nova missão.

“E tem uma mulher que me inspirou 
muito, a surrealista Remedios Varo, 
que criou um mundo muito louco com 
base no anarquismo.” 

B I N H O  N U N E S
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Na foto menor, 
anarquismo, surrealismo, 
música, surf, pranchas, 
experimentalismo. Binho 
mistura atitude em suas 
obras, seja dentro ou fora 
do mar

Na maior, explosão; 
Binho power surf.
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Acima, arte experimental 
que se transforma em 
prancha de surf - onde 
Binho encontra paz. 

Ao lado, tubo em Puerto 
Escondido, México. O 
apreço por ondas ondas 
pessadas e tubulares 
sempre foi uma das 
buscas de Binho Nunes. 
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E NA MÚSICA, O QUE VOCÊ TOCA, QUAIS SÃO SUAS 
INFLUÊNCIAS?
Sou apaixonado por música desde que me conheço por 
gente. Bad Religion, Sex Pistols e Dead Kennedys! Não 
gostava muito de música popular brasileira quando 
moleque, parti para o peso do Sepultura, Slayer. Aí veio 
o grunge, que teve tudo a ver comigo, bem pesado nas 
guitarras. Depois passei por vários estilos musicais, me 
tornei eclético. Acordo e vou dormir ouvindo música. 
Sou old school, ainda levo as pastinhas de CDs comigo. 
E toco baixo, antes tocava guitarra em uma outra banda 
que tive, a Beach Killers, com o Gryllo e o Digão (dos 
Raimundos). Dei uma pausa... e fui convidado para 
tocar baixo no Kings on Fire, banda de rock aqui de 
Florianópolis. E o meu mais recente projeto se chama 
Shelter Dogs.

SURFISTA, SHAPER, MÚSICO, ARTISTA. COMO TUDO SE 
FUNDE EM BINHO NUNES?
Naturalmente! Sou meio inquieto mesmo. Só 
surfar, surfar, surfar me deixa meio sem inspiração, 
sem motivação, sem criatividade. Aí eu comecei a 
complementar isso para as telas como uma extensão do 
meu surf. E brincava que eu estava surfando em uma 
tela. A música também tem tudo a ver, é um momento 

único, no qual você endorfina seu corpo, assim como o 
surf. É uma ligação muito forte, ondas sonoras, ondas do 
mar, os barulhos, as notas, como você flui. Meus tios são 
músicos, aprendi a tocar violão com meu irmão, meus 
pais artistas. O surf é o carro-chefe para tudo, mesmo 
quando a cabeça às vezes embaralha, está ali o fio da 
meada e não trava. Vivo minha vida como se fossem três 
vidas: surfista profissional, artista que pinta uns quadros 
em casa e um cara que é um músico por hobbie. Esse é o 
Binho que eu posso definir hoje.

MANDA A IDEIA, BINHO! A HARDCORE É SUA.
A palavra final é difícil, porque nunca sabemos onde é o 
fim, o começo e o meio. Creio que é acreditar nos seus 
sonhos, manter os pés no chão, não querer ser melhor 
do que ninguém e não almejar o que é dos outros. A 
ideia é criar sua própria história. Esse é meu lema agora, 
tentar ajudar o máximo de pessoas e parar de apontar o 
medo. Precisamos evoluir como pessoa dia após dia e 
tentar não dar mancada. Pequenas coisas farão a grande 
diferença, e a vida simples é a evolução do ser humano. 
Nossa maior riqueza é nossa saúde. As coisas começam 
a se encaminhar numa vida mais tranquila, serena. Aos 
poucos a gente chega lá. Valeu, HARDCORE! Vocês são 
fodas, muito surf desde sempre! Vida longa!  HC

B I N H O  N U N E S
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M A T A  B A R A T A

O ano é 2000. Na água está meu pai (Fabio Gouveia) contra Kalani Rob (havaiano). 
Faltam alguns minutos para o fim da bateria e meu pai está na frente. 
Kalani pega uma intermediária e faz uma batida saindo as quilhas invertendo. Precisava 

de algo em torno de 5 ou 6 pontos. Ganha a nota.
Lembro-me de meu pai saindo do mar indignado... indo conversar com os juízes.
“Como assim 6 pontos apenas para uma batida”, questionava. 
A justificativa dada foi de que a manobra foi radical, progressiva e inovadora e a partir 

daquele momento a antiga ASP iria começar a valorizar esse quesito a fim de impulsionar 
a evolução do esporte.

 Essa é a minha primeira lembrança de ouvir os termos “progressiva” e “inovadora” 
relacionados ao surf. 

De lá para cá, o esporte de fato evoluiu, e esses termos continuam na moda, principal-
mente entre locutores e comentaristas. 

A forma como Gabriel Medina, na virada da década, ganhou o King of Groms na França, 
na minha opinião, certamente foi o momento em que o “surf competição” (para usar outro 
termo que o pessoal adora) extrapolou todos os limites que vimos até hoje no esporte.

A escala de notas daquele evento ficou pequena. 
Por algum tempo, os juízes tiveram dificuldade em pontuar esse novo arsenal de 

manobras que a nova geração trazia ao Tour. 
Atletas como Mick Fanning e Joel Parkinson começavam a perder o protagonismo 

que tinham. 
Grandes nomes como Taylor Knox já não conseguiam mais se manter entre os tops.
Por volta de 2012, a entidade máxima do esporte começou a mexer nos critérios de 

julgamento a fim de balancear a pontuação entre o surf progressivo e o power surf e 
acabou abaixando muito a escala para os aéreos. Tivemos alguns campeonatos bem 
esquisitos naquele ano. 

O Motocross Freestyle passou por uma revolução muito parecida. 
Por volta de 2003, os atletas começaram a emplacar os primeiros backf lips. De lá para 

cá, é incrível o estágio que o esporte tomou. 
Em cada ano que passa, algo novo surge, seja uma nova manobra ou um novo tipo de rampa. 
A evolução tem sido constante, e não escutamos se falar em manobra radical, progressiva 

e inovadora no motocross, uma vez que em um ano aquilo é novidade e no outro já conta 
como uma manobra básica de linha.

Agora estamos chegando ao fim da década, 20 anos após a minha primeira memória 
referente ao auspicioso termo radical, progressivo e inovador. 

Em um momento em que as piscinas de onda, principalmente Waco com o campeonato 
Stab High, prometem subir um degrau na evolução do esporte, eu me questiono: “Até 
quando ficaremos repetindo esse jargão e iludindo os espectadores com algo que estamos 
requentando há tantos anos?”. HC

RADICAL? PROGRESSIVO? 
INOVADOR?
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“Eu me questiono: ‘Até quando ficaremos repetindo esse 
jargão e iludindo os espectadores com algo que estamos 

requentando há tantos anos?’.”

Fabio Gouveia, Rocky Point - 2000/2001.
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6h03, Pavones, Gol� to, Costa Rica

Para amanhã há uma previsão de ótimas ondas. Cinco 
estrelas, swell e direção alinhados para iniciarmos nosso retiro 
com o pé direito. Hoje à tarde teremos uma caída também, para 
descontrair e o grupo poder se conhecer. E Pavones dispensa 
apresentações... Enquanto escrevo esta coluna com o meu café 
em mãos (finalmente!), a melodia dos pássaros segue à minha 
volta, despertando os outros, que vêm cantar em conjunto. 

Olho à minha frente e vejo uma moldura verde da mata 
tropical e, abaixo, o horizonte azul do mar. Ao fundo, consigo 
ainda escutar o barulho das ondas batendo nas pedras. É o 
mar também a acordar conosco...

Para chegarmos aqui, foi uma certa missão. Cheguei em 
San José na quinta à tarde e seguimos para Playa Hermosa 
para passar a primeira noite. Encontramos uns amigos e 
tivemos um bom jantar e uma boa noite de sono para pegar 
a estrada logo cedo na manhã seguinte. Saímos do hotel às 
6h45, fizemos uma pausa de 15 minutos para um cafecito (!!) 
e seguimos viagem. 

Apenas 30 minutos depois, o carro do nada apresentou 
um problema estranho e morreu. Literalmente do nada. No 
meio da estrada. Saímos do carro para olhar o motor, e fui 
envolvida pela atmosfera quente e úmida que só a América 
Central possui. Oito horas da manhã com a sensação térmica 
de quase meio-dia. Bienvenidos a Costa Rica! 

O Gustavo, dono do carro e responsável por gerir o retiro, 
entrou em desespero por não entender o que acontecia com o 
automóvel que ia nos acompanhar pelas próximas seis horas 
na estrada rumo a Pavones. Tínhamos tudo planejado. Liga 
para um amigo aqui, pergunta ao outro ali sobre o mecânico... 
e encontramos um plano complexo: um amigo do Gustavo 
viria nos buscar, passaríamos as pranchas e as malas para o seu 
carro, voltaríamos uma hora e meia para trás a Jacó em busca de 
um mecânico, que voltaria com o Gustavo para checar o carro 
e tentar consertá-lo. Se não houvesse conserto, voltaríamos 
a Jacó para alugar um automóvel que nos levasse a Pavones. 

Eis que, em meio a esse plano que de longe parecia simples, 
uma van para na nossa frente no acostamento, e o Gustavo 
ficou branco. Tive medo de ser um assalto ou um acidente de 
estrada. De repente ele começou a pular de alegria e a abraçar 
o homem que se aproximava do nosso carro. Era Bismarck, 
motorista que vive em Pavones e que trabalha para ele com 
transfers para o aeroporto. Tinha ido deixar um cliente no 

Acordei com a sensação de já ser umas 8h30 da manhã, 
mas o relógio dizia 5h30. Eu me esqueci de que o amanhecer 
costa-riquenho é cedo... 

O barulho de distintos animais ao redor da casa também 
serve de despertador – nossa casa fica no topo da montanha 
e rodeada pelo verde. Aquele sentimento rotineiro de quando 
acordo em um local diferente pela primeira vez: “Onde estou?”. 
Uns segundos para me localizar e começo o dia.

Estou na Costa Rica para realizar algo que nunca fiz antes: 
apresentar um retiro de surf e yoga nas esquerdas de Pavones. 
Há mais ou menos um ano, eu estava aqui no mesmo lugar com 
meus amigos, e o destino nos levou ao Pura Vista Ecovillas, 
uma casa no topo da cidade rodeada pela natureza mágica 
deste lugar. Passamos dias incríveis e, enquanto cada um do 
grupo se encontrava em um canto do mundo, tivemos a ideia 
de nos juntar novamente para realizar o tal retiro. E agora, 
depois de meses de planejamento, estamos aqui. 

 O primeiro passo do dia é o desayuno (até porque eu, sem 
o cafezinho, não sou muita coisa). Um ritmo mais tranquilo 
e sem pressa agora de manhã, seguido pela arrumação das 
pranchas. Limpar parafina velha, repor adesivos e colocar 
parafina nova. Isso para mim é terapia, e faço com frequência 
sempre que mudo drasticamente de temperatura – parafina fria 
na água quente derrete, parafina quente na água fria endurece. 
Em seguida, a ideia é fazer a minha prática de yoga diária. 

Uma novidade para mim nesse retiro é a aula de movimento 
que eu vou apresentar aos nossos hóspedes. Sim, movimento. 
Ou poderia apresentar como uma mistura de tudo o que faço no 
meu dia a dia para manter meu corpo ativo. Começo com uma 
meditação, alguns exercícios de respiração, depois sigo para 
yoga, mobilidade e � nalizo com alongamento. Essa tem sido a 
minha rotina quando estou viajando. Posso praticar todos os 
dias, mas, quando chega ao ponto de ensinar a alguém, dá um 
certo friozinho na barriga. Eu sempre fui um pouco envergo-
nhada para falar na frente dos outros, desde a época da escola...

Estamos esperando nove hóspedes: uma família de cinco 
brasileiros, uma norte-americana, dois uruguaios e uma 
costa-riquenha. Tenho em mente que será um mix bem legal 
e estou bem animada para a semana de atividades que começa 
oficialmente amanhã. Duas sessões de surf em Pavones, uma 
prática de yoga, uma prática de movimento e análise dos vídeos. 
Comer. Dormir. Repetir. Semana intensa de treinamento!

DESAYUNO EM PAVONES
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de dois terços da viagem, onde encontraríamos Matt, parte do 
sta�  do retiro que nos conduziria até o destino � nal. Dirigimos 
uma hora depois de Pavones para a última parada: fronteira da 
Costa Rica com o Panamá, onde há um shopping grande e livre 
de impostos para comprar os tapetes de yoga para o retiro. Um 
pé na Costa Rica, outro pé no Panamá. Voltamos para a estrada, 
mais um último cochilo e, quando acordo, me encontro em uma 
parte familiar da estrada: a descida para Pavones. 

Chegada no pôr do sol, mergulho na piscina para refrescar, 
pizza para o jantar e um meeting com a equipe para alinharmos 
os planos que começam hoje. Logo mais, melhor dizendo. 

E é a minha hora de dizer adios porque o desayuno está 
na mesa! HC

aeroporto em San José e naquele momento estava de viagem 
a Pavones. Qual seria a chance de, com o carro estacionado, 
sermos parados no meio da estrada na Costa Rica por alguém 
de confiança a caminho do mesmo destino que estávamos indo 
e ainda com espaço no porta-malas para todas as coisas 30 
minutos depois que o carro havia quebrado? Bismarck foi o 
anjo que nos salvou e foi a primeira prova de que estávamos 
protegidos e envoltos por energia da boa. Pura Vida!

Depois de colocar todas as coisas no novo carro, um amigo 
do Gustavo chegou para cuidar do automóvel que necessitava 
de mecânico e � nalmente seguimos viagem. Um cochilo aqui, 
uma história ali, uma parada para o café da manhã. Mais um 
cochilo, conversa vai e conversa vem. Bismarck nos levou cerca 

“Estou na Costa Rica para realizar algo que nunca fiz antes: 
apresentar um retiro de surf e yoga nas esquerdas de Pavones. 

Depois de meses de planejamento, estamos aqui.”
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SE UMA PARTE DOS BRASILEIROS VIVE ENFURECIDA COM COMENTÁRIOS NO SITE DA STAB, 
ASHTON GOGGANS, EDITOR-CHEFE DA PUBLICAÇÃO, NÃO VIU NADA DISSO DURANTE SUA 

PRIMEIRA VISITA AO PAÍS: “SEMPRE TIVE IDEIAS ROMÂNTICAS SOBRE O BRASIL”

A Stab ama o Brasil

 Editor-chefe da revista Stab, o norte-americano Ashton 
Goggans esteve no Brasil durante o Oi Rio Pro para as 
gravações do quinto episódio da série No Contest e apro-
veitou para conhecer com seus próprios olhos a nação que, 
segundo ele mesmo, o mainstream do surf se acostumou 
a compreender tão mal.

Não é segredo para ninguém que o tom de comentários 
em publicações estrangeiras muitas vezes provoque uma 
reação furiosa de nós, brasileiros. No começo da década, 
ainda com um perfil um pouco mais, vamos dizer, intrigueiro, a 
Stab era a campeã nessa modalidade. Seus redatores tinham 
ampla liberdade para destilar desinformação preconceituosa, 
contribuindo bastante para o acirramento dessa tensão.

Mas as coisas mudaram de um tempo para cá: o fórum 
ficou moderado, a Stab ouviu e convidou brasileiros e publi-
cações amigas para participarem de suas produções, e, de 
um jeito ou de outro, a própria força crescente do Brasil 
no Circuito Mundial acabou dando outra direção para o 
relacionamento difícil.

Ashton fez parte dessa mudança e, ao que tudo indica, 
aproveitou sua vinda ao Brasil para descobrir um país muito 
menos hostil do que imaginava.

Foi sua primeira visita ao Brasil?
Sim, primeira vez em areias brasileiras. 

O que te chamou mais a atenção aqui, tanto como parte da 
Stab quanto como surfista comum?
Fiquei absolutamente impressionado ao ver como as ondas 
são boas! Peguei ondas melhores na Barrinha e na Barra 
da Tijuca do que em qualquer outra parada do Circuito. A 
sessão na Barrinha um dia antes da competição rolar, com 
o Lucas e o João Chumbinho, o Caio Vaz e todos os locais, 
foi uma das mais fodidas que eu já tive. Era como se Off 
The Wall e Snapper se fundissem em uma onda só. Fiquei 
impressionado. Isso sem contar com as fotos que os caras 
me mostraram de outras lajes no Estado do Rio e mais para 
o sul, perto de Florianópolis. Eu pirei.

O que você esperava e o que não esperava daqui?
Acho que surfistas em geral têm umas predisposições bem 
míopes em relação ao Brasil, uma coisa que eu nunca entendi. 
Só uma birra infantil com uma cultura com a qual eles na 
verdade nunca tiveram uma interação direta.

Honestamente, sempre tive ideias românticas sobre o 
Brasil. Sempre imaginei como uma mistura única de culturas 
da África, da Europa e da América Latina, algo como o Caribe 
francês, por exemplo, mas com esses enormes centros 
urbanos próximos à praia, o tipo de cidades que costumam 
ser minhas favoritas, como Lisboa, São Francisco, Nova 
York, Barcelona. Basicamente, mecas culturais com uma 

JR
N

L
N

O
TÍ

C
IA

S
, 

S
ER

V
IÇ

O
 E

 E
N

TR
ET

EN
IM

EN
TO

P O R  R E D A Ç Ã O  H C



037

cultura surf. E sou completamente obcecado pela Bossa Nova desde o 
início dos anos 1990, quando o skate começou a se aproximar do jazz. 
Eu fui embora do Brasil no dia em que o João Gilberto morreu. Não posso 
dizer que não derramei uma lágrima. Também pensava no café, claro.

A viagem mudou algo que você tinha em mente?
Acho que, mais do que mudar de ideia, fiquei um pouco impressionado 
com tudo. O Rio é uma cidade incrível, elétrica o tempo inteiro. Fizemos 
uma festa durante um jogo da Copa América, uma puta festa antes de 
Saquarema começar, e toda a atmosfera foi muito amigável, calorosa, 
receptiva. Todo mundo achou muito louco que a gente estava lá e se 
divertiu muito.

Sobre Saquarema, eu não sei nem por onde começar. Com o campeonato 
no feriado, pareceu que o lugar não dormiu, do primeiro dia até as finais 
no domingo. Do nascer ao pôr do sol, a praia sempre lotada e agitada, 
e ainda mais agitada à noite. Nos Estados Unidos, o pico seria fechado 
à noite – você não pode confiar que uma multidão daquelas bebendo 
daquele jeito não iria começar um tumulto.

Acho que a coisa mais bonita do Brasil é esse senso de liberdade. Os 
policiais pareciam querer manter a galera segura, sem pressionar ninguém, 
o que eu não costumo ver em outros lugares. As festas esparramando 
gente pela rua, pessoas bebendo o que elas quisessem. Você podia ir de 
casa em casa, de repente ser arrastado para dentro de uma festa pelos 
caras da cidade. Eu tenho dificuldade em pensar em caras mais pontas 
firmes que o Yago e o Leandro Dora, os Chumbos, Pedro Scooby, Panda, 
Daniel Cortez, Gui Mansur, Daniel Rangel... São os melhores caras. De 
sempre! E eles fizeram questão de que a gente [Stab] se divertisse.

Não é segredo que uma parte do público brasileiro se sente ofendido por 
algumas coisas que saem em publicações estrangeiras. Você pensava 
nisso antes de vir para cá? Esperava algum tipo de hostilidade?
Cara, essa é uma questão complicada. Acho que muito do sentimento 
negativo que australianos e norte-americanos, principalmente, têm sobre 
os brasileiros vem dessa sensação de que as culturas surf desses lugares 
estão sendo subtraídas por essa recente posição firme do Brasil como 

uma superpotência global, competitivamente. E pela adoção do surf 
pela cultura mainstream de lá. Como se eles achassem que estão sendo 
roubados ou algo assim. O que é idiota.

Quanto aos brasileiros se ofenderem sobre matérias nos sites gringos, 
acho que muito disso tem a ver com questões como o tom e a real intenção 
do autor serem perdidos na tradução. E, é claro, de uma diferença em 
nossas culturas. Norte-americanos e australianos adoram tirar sarro das 
pessoas, e acho que brasileiros enxergam isso como desrespeito ou não 
têm o mesmo senso de humor quando falamos desse tipo de escrita. 
Mas, como qualquer coisa online, é sempre uma minoria barulhenta 
que define esse tom na seção dos comentários, que acaba ficando um 
tanto vulgar. Pelo que faço, eu me esforço sempre para desconsiderar 
quaisquer estereótipos que eu saiba de algum lugar para tentar chegar a 
ele de um jeito completamente ingênuo e ver o que acontece. O Brasil me 
encantou com sua beleza. As ondas, a música, as pessoas, a paisagem 
do litoral... É incrível.

Pelo que a gente viu em Saquarema, a maioria dos surfistas estava 
bem confortável por lá. Mais do que nos outros anos em Saquarema e 
muito mais do que nos campeonatos no Rio. Mas essa pode ser nossa 
impressão de anfitriões. Como você sentiu a vibe deles?
Não falei com um surfista sequer que não estivesse completamente 
apaixonado pela cena em Saquarema. O Seth Moniz e o Griffin Colapinto 
ficavam andando de bike por aí, entrando nos lugares como se fossem 
rock stars. E eles eram.

Esses caras dedicam a vida para serem os melhores do mundo no 
que eles fazem, e no Brasil eles são reconhecidos por isso, nas ruas, por 
pessoas comuns, que eles não conhecem. Com certeza é uma sensação 
especial. Para mim, a cena em Saquarema foi incrível. Parecia uma 
síntese perfeita de uma cultura esportiva mainstream com o ambiente 
despretensioso de todo e qualquer campeonato de surf sempre teve. 

Há mais brasileiros no Circuito, e mais deles surfando bem, do que 
surfistas de qualquer outro país. Os fãs são os mais empolgados do mundo. 
Em suma, não consigo pensar em uma razão para o Brasil não ter dois 
eventos no CT – embora eu diga o mesmo sobre os Estados Unidos. HCD
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ACIMA, o cenário que emocionou competidores, mídia, acompanhantes, enfim, todo mundo de fora do Brasil que esteve 
presente em Saquarema no Oi Rio Pro. NA OUTRA PÁG., Ashton perdido em meio ao mar de altinhas do Rio de Janeiro. 

* Agradecimento: Steven Allain, publisher da Moist



JRNL Rocky Mountain Games 

ROCKY MOUNTAIN GAMES VAI 
REUNIR O MELHOR DOS ESPORTES 
E DA CULTURA DE MONTANHA, 
EM UM FIM DE SEMANA QUE 
PROMETE SER HISTÓRICO EM 
CAMPOS DO JORDÃO (SP)

HARDCORE 
sobe à
montanha

 Inspirada pelos grandes festivais que 
combinam cultura e esportes de montanha mundo 
afora, a Rocky Mountain Sports Content – que 
comporta a HARDCORE e se destaca hoje como a 
maior plataforma especializada em esportes e vida 
ao ar livre do país – criou o Rocky Mountain Games, 
evento que vai rolar nos dias 03 e 04 de agosto 
deste ano, na emblemática cidade de Campos do 
Jordão (SP), cidade símbolo do espírito montanhês 
neste país tropical. 

Provas de corrida em trilhas, mountain bike 
e ciclismo de estrada serão acompanhadas de 
escalada recreativa e slackline, degustação de 
cervejas artesanais, churrasco, corrida com 
cachorro, exibição de documentários de aventura, 
brincadeiras com crianças, bate-papos e shows. 

Quem está acostumado com os treinos e 
passeios pela região de Campos do Jordão sabe 
que ali está uma parte especial da Serra da Manti-
queira; e quem não está, é um ótimo momento para 

descobrir todo o potencial da região, que reúne 
muito mais em uma cidade também gastronômica 
e musical. 

Ciclistas e mountain bikers são os maiores 
frequentadores daqueles caminhos, escaladores 
e trilheiros também. 

O diretor-técnico do evento, João Bellini, respon-
sável por toda a logística das provas de rua dos 
Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, preparou os 
percursos do Rocky Mountain Games para 
surpreender as comunidades dos esportes de 
aventura. “Um dos aspectos mais bacanas será o 
de reunir praticantes de diferentes modalidades 
em um mesmo evento.”

Para os bikers, percursos para pedalar 20 km e 
35 km em trilhas especialmente desenhadas para 
o evento. E a possibilidade de escolher subir a serra 
pelo tradicional trecho de 50 km que liga Santo 
Antônio do Pinhal a Campos do Jordão – trajeto 
preferido dos ciclistas de estrada. 

PATROCÍNIO



“Viveremos um fim 
de semana com 
cheiro e gosto 
de terra, madeira 
e churrasco, 
absolutamente 
imperdível para 
quem, como a 
gente, também 
acha que o Brasil 
merece um 
autêntico festival 
de montanha”, diz 
Caco Alzugaray, 
publisher Rocky 
Mountain.

JRNL

Já os corredores de montanha terão como 
opções os percursos de 6 km, 10 km e 25 km e 
ainda um desafio de uphill – modalidade em que 
vence o atleta mais rápido a atacar uma única 
subida – até o Pico do Imbiri. 

Quem quiser testar os limites em mais de uma 
ou em todas as provas, concorre ao título de Rei 
ou Rainha do Rocky Mountain Games, a partir 
de uma somatória de pontos acumulados dos 
resultados de cada disputa.

Grandes nomes de todas as modalidades já 
confirmaram presença. O evento será aberto ao 
público, mas competidores devem se inscrever 
através do site oficial: rockymountaingames.com.br.

A diretora-executiva da Rocky Mountain, Andrea 
Estevam, vê no inédito evento uma oportunidade 
especial para atletas e apreciadores das monta-
nhas para estarem juntos e celebrar essa cultura 
apaixonante. “Provas com organização impecável, 
pensadas para a experiência de quem vive a 

competição, além de atividades e atrações muito 
legais também para quem não vai competir.”

Na busca por apimentar a disputa, as competi-
ções terão premiação em dinheiro – o que torna o 
encontro mais atraente para os especialistas – e 
percursos com características ideais também para 
quem só quer curtir. Entre uma disputa e outra, a 
confraternização vai rolar na arena montada aos 
pés do Morro do Elefante, no bairro do Capivari, 
caracterizado como o coração da cidade. O local 
também será concebido para servir de palco das 
atrações culturais e recreativas do evento no clima 
ameno de Campos do Jordão.

Idealizador da intensa programação voltada 
às montanhas, Caco Alzugaray antecipa a vibe 
do Rocky Games 2019: “Viveremos um fim de 
semana com cheiro e gosto de terra, madeira e 
churrasco, absolutamente imperdível para quem, 
como a gente, também acha que o Brasil merece 
um autêntico festival de montanha”. HC

Rocky Mountain 
Games 
O QUE É

Festival de esportes e cultura 

de montanha 

ONDE 

Campos do Jordão (SP) 

QUANDO 

03 e 04 de agosto de 2019

COMPETIÇÕES

Corrida de montanha, mountain bike, 

ciclismo de estrada

SITE 

rockymountaingames.com.br 

ATIVIDADES 

Corrida com cachorro, brincadeiras 

lúdicas, monitoria para crianças com o 

Acampamento Go Outside de Aventura, 

campeonato de machado 

ATRAÇÕES

Shows musicais, exibição de docu-

mentários de aventura, gastronomia, 

cervejas artesanais 

SIGA NO INSTAGRAM

@rockymountaingamesD
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Provas de corrida em 
trilhas, mountain bike e 
ciclismo de estrada serão 
acompanhadas de escalada 
recreativa e slackline, 
degustação de cervejas 
artesanais, churrasco, corrida 
com cachorro, exibição de 
documentários de aventura, 
brincadeiras com crianças, 
bate papos e shows. 

MÍDIAS OFICIAIS REALIZAÇÃO
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Inverno chegando
na primavera

WETSUIT, FLANELA, JAQUETA, RELÓGIO, 
ÓCULOS E TÊNIS PRA SURFISTA. SE LIGA

01. G-SHOCK CARBON GUARD GA-2000 
G-SHOCK
Fibra de carbono na resistência absoluta. A 
G-Shock chega a outro nível com a série GA-2000, 
uma linha de relógios chamada de o “terceiro 
material”, que une resina e metal à base de fi bra 
de carbono, combinando leveza, durabilidade, 
resistência térmica e estabilidade dimensional. 
A estrutura possui alavanca para trocar pulseiras, 
resistência à água de 200 metros, cronômetro, 
cinco alarmes diários e luz de LED.
R$ 989 | gshockstore.com.br

02. CAMISA DE FLANELA “MONTANHA” 
SOUHT TO SOUTH
Bom gosto e conforto em mais de 31 anos de 
tradição. As camisas de fl anela da Souht To 
South são uma das peças mais aguardadas nas 
coleções de invernos da marca; sempre atenta às 
necessidades dos surfi stas. O modelo “Montanha” 
é feito com um tecido premium e bem quente 
de fl anela tradicional, com malha mais grossa e 
confortável; com matéria-prima 100% nacional. 
Surf raiz!
R$ 220 | southtosouth.com.br

05. ÓCULOS DE MADEIRA INDONÉSIA
ALOHA WOOD 
Handmade, como a marca diz – feitos à mão. 
Criada pela união de designer com marceneiro, a 
Aloha Wood utiliza madeiras com certifi cado FSC, 
buscando o uso adequado dos recursos naturais. 
Assim como o “Indonésia”, todos os modelos 
levam nomes de picos de surf. Desenvolvidos 
com madeira tipo Pau Ferro, possui lentes 
polarizadas com proteção UVA/UVB, cortes em 
laser e acabamento manual.
R$ 299,90 | alohawood.com.br
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04. LONG JOHN RIP CURL F-BOMB HEAT SEEKER 
32G RIP CURL
Surfe com a roupa de borracha mais quente de 
todas. O Flashbomb Heat Seeker reúne todas as 
inovadoras tecnologias em um só wetsuit da Rip 
Curl, como o neoprene revolucionário Flex Energy, 
localizado no peito e nas costas, que possui a 
propriedade de gerar calor. Conforme o surfi sta 
se movimenta, o revestimento entra em ação e 
aquece a roupa. A Liquid Mesh embute painéis 
com elasticidade superior e absorção solar. É tanta 
tecnologia que vale uma consulta no site da Rip Curl. 
R$ 2.499,90 | ripcurl.com.br

05. JAQUETA WANAKA OLIVE
BIRDEN
Estilo e conceito agregados em peças únicas. 
Inspirada em expedições na Nova Zelândia e 
Portugal, a Jaqueta Wanaka, da Birden, é projetada 
para o frio de alto inverno. O tecido Rip Stop (100% 
poliéster) com forro térmico mantém a temperatura 
corporal e garante conforto e durabilidade perante 
ventos fortes. Peça premium de quantidade 
limitada, ela possui bolsos laterais e frontal e 
ajustes nas mangas através de botões. A Birswn 
imprimi lifestyle em seus produtos.
R$ 469 | birden.com.br

06. SURF BOOT HI + SURF BOOT MID
VANS 
Feito para surfi stas com espírito Off the Wall.
A Vans carimbou o espírito Off the Wall em 
sua primeira linha de botas de surf de alta 
performance. A série “Surf Boot” carrega o DNA 
da marca – 100% pensada para funcionalidade 
e rendimento no esporte. O modelo Mid, para 
águas mais mornas, é focado na progressão do 
surf. Já a Surf Boot Hi, para temperaturas frias, 
possui o icônico Checkerboard dos anos 1970. 
É a Vans forte no surf.
R$ 350 e R$ 300 | vans.com.br

*Confi ra estes e outros produtos com mais informações no site hardcore.com.br
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JRNL Prancha Mágica

JOHNNY CABIANCA PRODUZIU UM QUIVER ESPECIAL PARA 
GABRIEL MEDINA COMPETIR NA ETAPA BRASILEIRA DE 
SAQUAREMA. O BICAMPEÃO MUNDIAL CHEGOU ATÉ O 
ÚLTIMO DIA DO EVENTO E MELHOROU SUA POSIÇÃO NO 
RANKING PARA A DISPUTA DE MAIS UM CANECO. CONHEÇA 
UM POUCO MAIS DAS PRANCHAS ATRAVÉS DO SHAPER

Pranchas mágicas:
Gabriel Medina

ATLETA

Gabriel Medina
@gabrielmedina

PATROCÍNIOS/APOIOS

Rip Curl | @ripcurl_brasil

Bradesco | @bradesco

Oi | @oi_oioficial

Guaraná | @guaranaantarctica

Corona | @corona

Audi | @audibr

TCL | @tclbrasiloficial

Orthopride | @orthopride 

PRANCHA

Cabianca Surfboards
cabiancasurfboards.com

@cabiancadesign

  “A prancha menor é uma 5’10, backup para 
o caso de que o mar estivesse pequeno. É o modelo 
dele tradicional, “The Medina”, mais plana, menor-
zinha, mais larga, 19 3/8 e 2 3/8 de meio e borda, 
com mais litragem – chega a ter 29,1 e 29,2 litros 
e pouca curva, pouco côncave e uma boa saída 
em V-Botton. É uma prancha para marola, sem 
pressão mesmo. 

A partir de 5’11 até 6’2, foi o modelo dele tradi-
cional “Da Freak Kid”, que é um modelo mais 
técnico, com mais curva e côncave. Uma prancha 
com mais detalhes de borda, transição da curva 
da borda, transição da curva da longarina, um 
modelo que trabalha muito os ângulos de quilha 
e a borda do bottom. 

Para Saquarema, eu fiz uma borda no bottom 
da prancha um pouco mais soft. Quero dizer, a 
passagem da borda para o côncave um pouco 
mais suave, para transição de borda a borda mais 
fácil, pois Saquarema fornece vários momentos 
para um amplo repertório de manobras. Tanto 
em Itaúna como na Barrinha, o mar oferece uma 
variedade de ondas rápidas e intensas, onde a 
DFK funciona bem. 

No geral, todas as pranchas foram feitas em PU, e 
a escolha foi pela rabeta round, pois como se sabe 
está na moda, com muitos dos tops usando. As 
medidas... Posso citar a 6’1, com 19’ e 2 ½, que já 
vai para quase 30 litros, onde esperávamos pelas 
condições grandes de Saquarema, com aquele 
movimento de água todo em que pede uma prancha 
que suporte essa pressão toda. HC

SHAPER

JOHNNY CABIANCA

MODELO

DA FREAK KID

MEDIDAS

6’1
19’ 
2 ½
30 L

RABETA

Round
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A L M A  H A R D C O R E

HIZUNOME BETTERO

Ubatuba, quando eu comecei a surfar, era uma cidade bem mais tranquila, com muito menos 
crowd. Todos os surfistas bons daqui eram conhecidos. Lembro-me muito bem do Ricardo Toledo, 
Costinha, Tadeu Pereira, Edgar Bischof, Edgley Santos começando, era uma galera que sempre 
estava na água. O localismo era muito mais intenso também. Não era qualquer um que sentava 
no pico, tinha que ter um respeito com a galera mais velha. E sempre altas ondas... aquela vibe 
boa de Ubatuba.

Aprendi a surfar na Praia Grande. Na época, tinha a escolinha de surf municipal. Depois, 
comecei a ir mais para a Vermelha do Norte, Vermelha do Centro, onde comecei a dropar umas 
ondas mais buraco, a pegar mais tubo. E, por último, o Félix, que naquela época era a onda mais 
temida. Além de ser longe, o pessoal falava que era difícil de dropar e pegar aquele tubo. Com o 
tempo, tornou uma das que eu mais gosto.

Aos 16 anos, ganhei a categoria mirim do Brasileiro Amador, enquanto o Adriano de Souza 
ganhou a categoria júnior. Era o circuito da Abrasp, que dava vaga para o Super Surf, e aí você 
automaticamente virava profissional. O nível era muito alto, era o WCT do Brasil. Todo mundo 
tinha o sonho de chegar no Super Surf. Enquanto não conseguisse chegar no WCT, dava para 
manter uma carreira sólida, viver do surf mesmo. Na época, eu e o Adriano fomos os mais novos 
a entrar, com 16 anos. Um dos momentos mais marcantes da minha carreira.

Eu viajava muito com o Saulo Junior, Edgley Santos, Dieguinho Santos, Renato Galvão, Jano 
Belo… Parceiros de viagem sempre. Depois, comecei a ir para os QS, que nem todos esses corriam. 
Aí, viajava muito com Pablo Paulino, Simão Romão, Leo Neves, Leandrinho [Bastos], Gustavo 
Fernandes, João Gutemberg, depois com Neco, Raoni… Grandes amigos que a gente faz no 
circuito. Nessa época, o Guigui também já estava quebrando. Mateusinho [Toledo] chegando, 
Filipinho ainda criança. Em Ubatuba, ele já competia desde muito cedo. 

Ganhei várias etapas no circuito brasileiro – a que marcou mais foi o Super Surf em Saqua-
rema. Eu já tinha vencido etapa do circuito Petrobras, mas nunca do Super Surf. E ainda mais em 
Saquarema, que é um lugar que eu gosto muito. E logo depois, em 2016, venci pela primeira vez 
uma etapa do QS, em Huntington Beach. Foi minha primeira vitória internacional. 

 Agora estou mais tranquilo. Faço menos o QS porque é muito caro acompanhar. Tenho o 
patrocínio da Blackfish e da Silver Surf, que faz umas pranchas mágicas para mim. Este ano fui 
para a Austrália, competi em algumas etapas, mas não fui bem. Então optei por ficar mais no 
Brasil, dar um tempo, estabilizar as coisas. Sempre vou com meu filho no surf, pego as ondinhas 
com ele, aproveito a família. Tenho planos para o futuro – abrir uma surf shop, ter uma escolinha 
de surf. Coisas para os próximos anos. E ao mesmo tempo manter o surf no pé, manter o ritmo de 
competição. De repente, as coisas vão clareando e começo a competir o QS de novo integralmente. 

Para correr o circuito precisa ter um capital para investir, e já são muitos e muitos anos investindo. 
Às vezes a gente dá uma mudada, vai amadurecendo, mudando os planos. Viver profissionalmente 
do surf, no momento, não está sendo fácil. Se os empresários falam isso, imagine para os atletas. 
Talvez alguns mais bem vistos, que chegam no CT, consigam ter uma vida bem estável. Mas fora 
isso você precisa também trabalhar em outros lados profissionais do surf que não a competição. 

O surf para mim começou sem plano algum. Meu pai vivia na praia, minha mãe era artesã, 
nós trabalhávamos todos na praia, e eu fui pegando gosto. Não sabia onde o surf me levaria. Hoje 
em dia agradeço a Deus por ter conhecido o mundo inteiro, ter viajado para lugares que nunca 
imaginei. Sempre com pessoas acreditando, investindo no meu surf, me apoiando. Isso é a vida 
dos sonhos. Mesmo não tendo chegado no WCT, que é um sonho ainda vivo, eu sou muito grato 
pela vida que tenho através do surf. Pelo que vivi, pelo que vivo e pelo que sei que ainda vou viver. 

“HIZU”, É DOS SURFISTAS MAIS RESPEITADOS DO SURF BRASILEIRO. LOCAL DE UBATUBA, 
REVELA SEUS PLANOS FUTUROS COM UM OBJETIVO CLARO: MANTER O SURF NO PÉ  

F O T O  A L E X A N D R E  G E N N A R I
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MARCELO ECO
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P O R  A D R I A N O  V A S C O N C E L L O S

Figuras andrógenas, enormes, algumas com mensagens escritas, 
outras puramente mensagens. Androides robotizados com muita 
expressão facial, expressões ingenuamente humanas. A arqui-
tetura minimalista de seus traços e seus personagens de queixos 
pontiagudos cheios de movimentos e perspectivas transitam em 
meio a fragmentos orgânicos desconstruídos da natureza brasi-
leira. Marcelo Eco deixa marcas por onde passa e grafita. Dentro 
do universo urbano como fonte de inspiração, já ilustrou por 
muitas cidades do Brasile na Argentina, Itália, França, Alemanha, 
Holanda, Angola e Egito – expôs também na Tailândia e em 
obras temáticas da Disney. Assinou instalações no MuMA em 
Curitiba, na Bienal Internacional de Grafite em Belo Horizonte, 
no Museu de Arte Moderna do RJ e, em São Paulo, na Belas 
Artes, no Museu Brasileiro de Escultura e na Art Paris no Grand 
Palais, entre outros. Engraçado até; carioca que carrega quase 
nenhuma carioquice para sua obra, a não ser o apreço genuíno 
pelo meio ambiente e pela cultura prima de rua. Apontado como 
da primeira geração de grafiteiros do Rio, Marcelo tem mais de 
4.000 desenhos espalhados pela cidade.Muitos de seus trabalhos 
expressam a sociedade contemporânea que visa o futuro em meio 
a robôs, uma sátira do comportamento robotizado ou repetitivo 
das pessoas. Nasceu em 1980, fruto da década da liberdade que 
na seguinte def lorou descobertas e rebeldia. O Eco cresceu do 
tamanho de seus personagens e precisa dizer algo.

Desenhos enormes – resultado da vontade de criação
“Até quando as paredes eram baixas, sempre explorei bem os espaços 
para que meus desenhos ficassem grandes. Foi e é um sonho pintar 
em grandes dimensões. Acho mais fácil pintar grande do que 
pequeno, tem bastante área para expressão e domínio. Meu trabalho 
tem uma base minimalista forte por eu gostar de pintar rápido.”

Mensagem meio ambiente: orgânicos, raízes, humanos descon-
truídos
“Ações socioculturais sempre fizeram parte da minha vida. Fui 
diretor de projeto social com apenas 18 anos de idade, justa-
mente por nascer em um bairro simples e carente de políticas 
publicas, em uma cidade que é cheia de desigualdades e uma 
beleza natural arrebatadora que é degradada dia a dia. Quando 
olhamos para o macro Brasil é de se indignar. A parte política 

é superimportante. Quer creiam ou não, precisamos de pessoas 
políticas sérias que defendam nossa população das desigual-
dades, visem a modernização com responsabilidade sustentável 
e que cuidem de nossas f lorestas. Tenho algumas linhas de 
obras com elementos orgânicos abstratos, raízes figurativas, 
personagens humanos desconstruídos e uma nova linha que 
fala muito disso: robôs gigantes com meus rostos pontiagudos 
clássicos e pinturas corporais nativas tribais contrastantes. 
É um alerta tanto à preservação quanto ao comportamento 
humano robotizado, por isso essa semelhança tão grande com 
o ser humano. Devemos evoluir na ciência e tecnologia, mas 
com responsabilidade, andar de mãos dadas visando o futuro, 
e não somente o hoje. Que a minha arte seja uma voz também 
para mudar uma realidade corrompida.”

Olimpíadas, cross de esporte com arte
“Participei em conjunto com meu amigo ativista Mundano de 
uma ação ambiental com o Greenpeace na abertura das Olim-
píadas. A ação foi uma mobilização para que o mundo tomasse 
conhecimento sobre a tentativa de construção de uma usina 
hidrelétrica no Rio Tapajós, no Acre, em plena f loresta amazônica 
– maior f loresta tropical do mundo –, que destruiria o local de 
habitação do povo Munduruku, várias espécies animais e uma 
enorme concentração de biodiversidade. Desenhamos índios 
gigantes, com pinturas tribais submersos em água segurando 
cartazes protestando com frases de efeito sobre preservação em 
distintos idiomas: português, espanhol, inglês e munduruku. 
Quando chegamos na metade da ilustração do painel, recebemos 
a notícia de que tinham cancelado a construção da usina. Foi 
grande a felicidade por saber que somamos a um grande grupo 
de pessoas nessa pressão a favor da vida e do planeta.”

Androides robotizados, cheios de expressão facial
“Gosto muito dos robôs das décadas de 1970 e 1980, eles são 
minhas inf luências base. Quem nasceu em 1980, como eu, pegou 
essa febre do desenho Os Jacksons e os robôs gigantes de séries 
japonesas. Mesclei isso com as inf luências do design tribal. Os 
meus personagens humanos têm muita expressão, e segui esse 
desafio de transformar faces sem expressão em expressivas, fazer 
um olhar tão penetrante quanto o de um humano.” HC

“É um alerta tanto à preservação quanto ao comportamento humano 
robotizado. Devemos evoluir, mas com responsabilidade, andar de 
mãos dadas visando o futuro. Que a minha arte seja uma voz para 
mudar uma realidade corrompida.”
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Samb(a), 2015
5 x 5 m | spray sobre parede
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M A R C E L O  E C O

Eleição, 2019
3,5 x 2 m | spray sobre parede
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Meeting of Styles Milão
Mamma, 2014

7 x 6 m | Spray sobre parede
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M A R C E L O  E C O

Greenpeace | Olimpíadas Rio 2016
Marcelo Eco e Mundano | Salve o Tapajós, 2016

20 x 32 m | Látex e spray sobre parede
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O ano de 2019 tem sido generoso com o litoral brasileiro, que 
tem recebido ótimos swells nesta temporada. Com a ausência 
do fenômeno climático El Niño, que promove inversão das 
temperaturas, frentes frias entram sem bloqueios sobre a costa, 
que ocasiona bons momentos de surf. No eixo Rio-São Paulo, 
rolaram umas das melhores sessões de freesurf do Brasil, 
inclusive durante a etapa da WSL em Saquarema, com destaque 
para a Barrinha e também para a tubular Maresias. Confira os 
shots narrados pelos próprios fotógrafos, que são junto com os 
surfistas os protagonistas da cena.

RIO

Gabriel Medina
Itaúna, Saquarema (RJ)
Fotógrafo: Kaique Silva
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I C T O R

          B E R N A R D O

Esse dia em Maresias foi bem especial. 
Eu costumo ir praticamente a todo swell 
para lá, mas percebi que esse estava di-
ferenciado. A previsão era de que estaria 
com um bom tamanho, mas pela manhã o 
vento ainda não seria o certo. Então eu já 
calculei chegar na praia por volta da hora 
do almoço para pegar o terral. Quando 
cheguei lá, o Victor já estava n’água junto 
de outros amigos. Lembro-me de chegar 
com a caixa estanque, olhar o mar e achar 
que não estava muito alinhado, que estava 
difícil o posicionamento para eu conse-
guir uma brecha para me posicionar. Eu 
não estava muito pilhado, fiquei na dúvi-
da se almoçaria antes e, em cinco minu-
tos, o mar começou alinhar rapidamente, 
a maré secando formando uns triângulos 
com a onda bem definida, o terral virou 
e decidi ir para dentro do mar. Na hora 
de entrar, passei direto e logo encontrei 
o Victor. A gente já se cruzou muitas ve-
zes no mar em Maresias e fizemos várias 
fotos, mas nunca tinha pegado um tubo 
perfeito. E comentei com ele: “Hoje é o 
dia de sair aquela”. Ele riu, disse “vamos 
nessa” e sentou um pouco mais para o 
fundo. A primeira onda que veio para ele 
foi essa onda. Victor veio remando e des-
ceu. Foi o tempo de ele se ajeitar e formou 
um double up e essa placa que jogou mais 
para frente. Eu estava mais embaixo e 
imaginei como a onda iria ficar. Ele fez o 
bottom e veio sorrindo porque sentiu que 
estava na posição que iria render a foto. 
Rindo dentro do tubo! Mas na primeira 
acelerada que ele deu a onda correu, vi a 
expressão dele mudando, ele correndo e 
correndo para sair dessa onda. Fico feliz 
que esta foto foi com o Victor, pois a gente 
sempre está se pilhando e é uma onda que 
não se pega todo dia. E de quebra é a capa 
da HARDCORE.

Maresias, São Sebastião (SP)
Fotógrafo: Rafaski

V
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A B R I E L

          A D I S A K A

Esta foto foi feita na Barrinha, em Saqua-
rema. O campeonato rolava em Itaúna, 
e o mar na Barrinha simplesmente ficou 
clássico; os surfistas se ligaram e começou 
a rolar um freesurf animal no pico. Os ca-
ras da WSL ficaram sabendo e decidiram 
mudar a prova de lugar. Mas, até eles orga-
nizarem as coisas para a mudança, a ses-
são continuou monstra. Sem dúvidas foi 
um dos melhores freesurfs e mares que já 
aconteceu no Brasil, com uma qualidade 
muito boa de surfistas dentro d’água, com 
altas ondas rolando. Esta foto do Gabriel 
Adisaka, que é meu amigão, possui um ân-
gulo que eu sempre estou buscando, pois 
gosto muito do resultado. Ele passou por 
mim e eu fiz esta imagem por trás dele, 
que uniu uma das melhores sessões que 
participei com uma ótima fotografia.

Barrinha, Saquarema (RJ)
Fotógrafo: Keale Lemos

G



E L L Y

         S L A T E R

Esta foto do Kelly Salter foi logo quando 
eu estava entrando na água na Barrinha, na 
sessão que ele mesmo provocou a WSL, du-
rante a etapa no Brasil. Ele pegou um tubão 
na frente dos fotógrafos, e eu já estava com 
a missão na cabeça de fazer uma foto do 
Kelly. Não conseguiu acertar o moment de 
tubo, mas ele deu uma batida bem na minha 
cara, uma cavada bonita para caramba, que 
já valeu muito a pena. O Kelly é o melhor 
surfista disparado da história, com 11 títu-
los mundiais e, para um fotógrafo, ele é um 
alvo claro. Por incrível que pareça, moro no 
North Shore de Oahu, mas nunca peguei 
uma foto legal dele no Hawaii. E, na Barri-
nha, eu consegui fazer a foto bem de perto 
dele, o que já valeu muito.

Barrinha, Saquarema (RJ)
Fotógrafo: Keale Lemos

KKKKK
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H I A G O

         C A M A R Ã O

Posso dizer que esta foto foi no outono, já 
na entrada do inverno, durante uma tarde 
clássica em Maresias. Vento forte de leste, 
swell de sul potente e tubos rodando para 
todos os lados. O Thiago Camarão, como 
sempre, deu um show à parte. Pegou tubo, 
manobrou nas maiores, deu aéreos... Para 
mim, o Camarão é um dos melhores sur-
fistas que já fotografei. Fiz várias fotos 
dele em diversos lugares do planeta, e seu 
surf sempre atrai atenção geral. Aliás, to-
das as vezes que eu fotografo com o Ca-
marão, alguém se aproxima e me pergun-
ta: “Quem é esse surfista?”. Queria muito 
vê-lo no WT, pois acredito que ele tem 
condições de ser um grande candidato ao 
título mundial.

Maresias, São Sebastião (SP)
Fotógrafo: Ricardo Borghi
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A O N I

        M O N T E I R O

Era sábado, dia 22 de junho, no swell histórico em Saquarema. Enquan-
to todo mundo esperava o round decisivo da etapa brasileira em Itaú-
na, os olhos se voltaram para Barrinha. Eu dei muita sorte nesse dia, 
pois ia e voltava todos os dias de Arraial do Cabo, onde moro, para 
fazer fotos no mundial. E, assim que eu cheguei de moto, fui dar uma 
olhada na Barrinha e vi uma galera muita boa dentro d’água, só feras. 
Resolvi ficar por ali mesmo no pico fotografando. Nessa onda, eu vi 
o Raoni Monteiro vindo lá de trás numa bomba da série... Ele é local 
do pico e eu fui fotografando. Resultado, ótima foto em sequência da 
performance do Raoni e eu felizão. Foi show de surf.

Barrinha, Saquarema (RJ)
Fotógrafo: Jorge Porto
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A R C I O

          G R I L L O

Foi no dia 10 de abril em Maresias, em um 
dia que a galera não estava acreditando 
muito, pois a praia estava um pouca pas-
sada, meio over. Entramos no mar eu, o 
Marcio Grillo, o Lapo Coutinho e a Nicole 
Pacelli de manhã bem cedo, e havia apenas 
mais dois surfistas um pouco mais afasta-
dos. Estava bem difícil o mar, entrei pelo 
Canto do Moreia e tive que nadar até a en-
trada da 20 para ganhar posição, com uma 
correnteza muito forte. Estava no ápice do 
swell, nesse que foi um dos primeiros bons 
swells do outono. E daí vem o Marcio Gril-
lo numa onda que eu e o Lapo não acredi-
tamos. A onda dobrou muito rápido, deu 
um double up e ele botou para dentro de 
uma caverna, um belo drop com um tubo 
enorme e extenso. Foi impressionante ver 
essa onda, que chegou a uns 8 pés, cres-
cendo, crescendo, a melhor onda do dia. 
Depois ele foi literalmente amassado no 
inside e expulso do mar. O Grillo é deste-
mido, muito bom surfista, é reconhecido 
por estar sempre pegando as grandes nos 
maiores swells tanto em Maresias como em 
Paúba, ainda mais de stand up. Valeu todo 
o esforço para fotografar essa sessão, que 
foi agora recompensada na HARDCORE.

Maresias, São Paulo (SP)
Fotógrafo: Pedro Abreu

M
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Fiz esta foto no mês de abril, quando en-
trou um bom swell em São Conrado, no 
Rio. Estavam na água o Daniel Rangel e 
os irmãos Ian e Caio Vaz, todos pegando 
ondas de tow-in com a puxada do jet-ski. 
As ondas não estavam tão grandes, mas 
para entrar no braço estava osso também. 
O Caio jogava os moleques nas ondas e 
revezava os surfistas. E, logo numa das 
primeiras ondas, ele estilingou o Daniel 
Rangel e eu consegui conectar com ele 
dentro do tubo, o que nem sempre é pos-
sível em uma sessão de tow-in por causa 
da presença do jet-ski na água. A queda 
rendeu bem, fiz outras fotos boas. Foi 
muito maneira a sessão, ainda mais em 
São Conrado, que eu gosto tanto. 

São Conrado, Rio de Janeiro (RJ)
Fotógrafo: Mateus Werneck

D
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Pete Devries, Ilha 
de Vancouver.

O  F O T O J O R N A L I S T A  C A N A D E N S E  M A R C U S  P A L A D I N O , 

S E G U I D O R  D A  H A R D C O R E ,  C O N E C T A  O  I N V E R N O 

B R A S I L E I R O  C O M  O  V E R Ã O  G E L A D O  N O  E X T R E M O 

D A  A M É R I C A  D O  N O R T E  E  A O  O U T O N O / I N V E R N O 

D E  L Á  T A M B É M  –  R E P L E T O  D E  O N D A S  G E L A D A S  E 

C U L T U R A  S U R F  A S C E N D E N T E .  O  C A N A D E N S E  T R A Ç A 

U M  R O T E I R O  E  D Á  D I C A S  P A R A  O  S U R F I S T A  Q U E 

Q U E R  S A I R  D A  C A I X I N H A

  —

T E X T O  E  F O T O S :  M A R C U S  P A L A D I N O

F R I O

S E L V A G E M

O  S U R F  N O  C A N A D Á
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Existem dois principais destinos para surfar no Canadá: a costa oeste 
da Ilha de Vancouver e a costa leste da Nova Escócia. O tempo no 
Pacífico Noroeste (moro em Tofino) é sempre um pouco irregular, 
e por isso você nunca sabe o que esperar. Há pontos de surf de nível 
mundial aqui no Canadá, mas eles ou são inconstantes, ou só podem 
ser acessados de barco, em recortes litorâneos fechados ou bancadas 
além da costa. 

Os beach breaks funcionam quase 365 dias por ano, então aqui 
você pode surfar todos os dias mesmo no verão. Na Nova Escócia é 
mais frio no inverno, e a melhor época é a temporada de furacões. 
Mas com ondas melhores vêm tempos de ressaca mais longos. É muito 
louco, pois você pode ir lá e não surfar por semanas ou encontrar as 
melhores ondas da sua vida. Mas, claro, desde que esteja disposto a 
usar neoprene de 5 mm da cabeça aos pés.

S U R F  N O  V E R Ã O

O surf de verão em Tofino pode ser muito divertido, contanto que 
você não se importe de se esquivar dos alunos das escolas de surf e 
do bando de turistas na água. 

O principal pico na cidade é o que chamamos de “ímã de onda”. 
Lá sempre há pelo menos uma onda longa para surfar, e quando o 
“ímã” não está funcionando tão bem há outros cantos nos quais o 
surf estará virando na ausência de ondas no pico.

O verão aqui também é um ótimo momento para os swells de Sul, 
embora você precise fazer amizade com pessoas que tenham barcos 
para aproveitar ao máximo. A água é fria no Canadá, isso é constante, 
mas ela aquece um pouco no verão. Se compararmos com outros picos, 
a temperatura da água aqui durante o verão é provavelmente muito 
semelhante à da água na Califórnia durante o inverno.

Consigo imaginar que brasileiros possam congelar por aqui, mas 
no nível em que o surf se encontra no Brasil, no que diz respeito aos 
ataques às ondas, o frio é secundário, pois tem onda para caramba.

“ADORO SURFAR 
NO CANADÁ 
PORQUE AS 
PESSOAS 
SÃO MUITO 
AMIGÁVEIS E 
AS ONDAS SÃO 
AS MELHORES 
DO MUNDO. 
HAHAHA! É COMO 
MINHA SEGUNDA 
CASA ...  VOLTO 
AO CANADÁ 
EM TODAS AS 
TEMPORADAS 
NESTES ÚLTIMOS 
CINCO ANOS 
E NUNCA ME 
DECEPCIONO.”
–  K E V I N  S C H U L Z



NO TOPO
Shannon Brown, 
Colúmbia Britânica.

À DIR.
Reed Platenius, 
Ucluelet.

À ESQ.
Pete Devries, Tofi no.
 
NA OUTRA PÁG.
Andy Jones, Tofi no.
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M O C H I L A  N A S  C O S T A S

Tofino é uma cidade de turismo de surf em expansão hoje em dia. 
Então espere pelos preços altos aqui na costa oeste. 

Já a Nova Escócia ainda é relativamente desconhecida, então os preços 
são bastante acessíveis, além de ser uma boa opção para fazer mochilão. 

No ano passado, fiquei em frente à praia por meio de um aluguel 
via airbnb com alguns amigos perto de Halifax. Meu custo por um 
quarto foi bem menor do que se eu tivesse optado por ficar num hotel 
ou pousada na ilha. E com o airbnb você tem a certeza de que receberá 
o que realmente pagou, pois o movimento do surf e os serviços estão 
em ascensão por aqui. 

Tofino é um dos lugares mais bonitos do mundo, e tenho orgulho 
de chamá-lo de minha casa.

C U L T U R A  D E  P R A I A

A cultura de surf canadense é pequena. Todo mundo se conhece. Há 
um pouco de localismo em alguns pontos, dependendo de que lado 
da Ilha de Vancouver você está. A maioria das pessoas no Canadá 
nem sabe que os surfistas existem. Tofino é uma cidade menor, mas 
possui mercados bem preparados e tudo gira em torno da praia, onde 
se respira surf. 

É aqui que acontecem os campeonatos de surf como o Rip Curl Pro, 
“Rainha do Pico” e os Canadenses Nacionais, que abrem as disputas 
para as Olimpíadas. Eventos tradicionais já foram sediados em Tofino, 
como o Vans Duct Tape Invitational e o Cold Water Classic da O’Neill. 

Existem três principais lojas de surf na cidade, e todas elas fazem 
um trabalho incrível para manter uma cultura próspera, organizando 
eventos, shows, festas, patrocinando surfistas e oferecendo uma gama 
de serviços e modelos de pranchas.

À ESQ.
Pete Devries, Ilha 
de Vancouver.

À DIR.
Pete Devries, Tofi no.

“HÁ ALGO SOBRE “HÁ ALGO SOBRE 
TODAS AS VARIÁVEIS TODAS AS VARIÁVEIS 
ENVOLVIDAS NO ENVOLVIDAS NO 
SURF NO CANADÁ SURF NO CANADÁ 
QUE ME MANTÉM QUE ME MANTÉM 
EMPOLGADO E FELIZ. EMPOLGADO E FELIZ. 
A MUDANÇA DE A MUDANÇA DE 
ESTAÇÃO NOS TRAZ ESTAÇÃO NOS TRAZ 
UMA SENSAÇÃO DE UMA SENSAÇÃO DE 
FRESCOR E UMA FRESCOR E UMA 
VARIEDADE DE VARIEDADE DE 
CONDIÇÕES PARA CONDIÇÕES PARA 
A NOSSA ÁREA . A NOSSA ÁREA . 
O OUTONO E O O OUTONO E O 
INVERNO ABREM INVERNO ABREM 
TODA UMA GAMA DE TODA UMA GAMA DE 
ONDAS E CONDIÇÕES ONDAS E CONDIÇÕES 
CLIMÁTICAS QUE CLIMÁTICAS QUE 
ME DEIXAM MUITO ME DEIXAM MUITO 
ANIMADO PARA ANIMADO PARA 
SURFAR EM CASA .”SURFAR EM CASA .”
–  P E T E  D E V R I E S–  P E T E  D E V R I E S
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O  B R A S I L  P A R A  O  C A N A D Á

O Brasil nutri uma enorme paixão pelo surf, não há dúvidas 
sobre isso, com seus campeões e caçadores de ondas pelo 
mundo; grandes, pequenas no freesurf.

Não temos muitos visitantes brasileiros, mas pelos poucos 
que passam por aqui percebo que eles amam surfar e têm um 
profundo respeito pelo oceano. Isso é realmente importante 
para nossa cultura, porque o Canadá está tentando ser ambien-
talmente focado em preservação e há muita controvérsia com 
o governo atual, devido à intenção de construírem rotas para 
os petroleiros nesse litoral. 

Quanto mais pessoas aqui que amam o oceano e querem 
vê-lo protegido, surfando e promovendo a cultura surf local, 
melhor. Lucas Silveira, campeão mundial Pro Junior, veio 
nos visitar alguns invernos atrás. Ele é um surfista incrível, 
pessoa muito boa, que surfa muito e deu show nessas águas 
do Canadá... Ele estava de neoprene da cabeça aos pés. HC

“EU AMO O RISCO 
ADICIONAL E A 
SENSAÇÃO DE 
ISOLAMENTO 
EM ALGUNS 
PONTOS DO 
CANADÁ . ADORO A 
SENSAÇÃO DE ME 
COBRIR EM 5 MM 
DE NEOPRENE DA 
CABEÇA AOS PÉS 
APENAS PARA 
SOBREVIVER UMA 
HORA NA ÁGUA 
EXTREMAMENTE 
GELADA DO 
HEMISFÉRIO 
NORTE.”
–  A N D Y  J O N E S



NO TOPO
Andy Jones.

À DIR.
Noah Cohen, 
Ilha de Vancouver.
 
À ESQ.
Michael Darling, 
Tofi no.
 
NA OUTRA PÁG.
Tofi no.
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Lombok, Desert 
Point, Grower, 

Indonésia 2019.



Fim de fevereiro, depois de três meses em 
Portugal junto com Ian Cosenza, Chumbinho, 
Carlos Burle e Alemão de Maresias. É bem o co-
mecinho da temporada de ondas na Indonésia, e 
já tinha uns balanços. O vento ainda estava meio 
ruim, tinha um dia bom, outro não. 

Na primeira trip, decidi ir para Sumbawa, 
Lakey Peak, pois já conheço bem o pico com mui-
tas idas na bagagem; já fui de carro, já fui de moto. 

Depois de três meses trabalhando na Euro-
pa apenas focado em filmar o big surf, eu queria 
mesmo era só pegar onda. Mas para pegar onda a 
gente sempre busca um trabalhinho também, pois 
isso gira a roda. 

Como trabalho para Yuki Brand, uma marca 
de surfwear japonesa com foco em wetsuits, tenho 
uma boa equipe comigo. Formam o time os cario-
cas Ian Cosenza, Stanley Cieslik e Michelle Des 
Bouillons, entre outros gringos, como o indonésio 
Putra Hermawan.

Dei o start no time: “Vamos para Lakey Peak! 
O vento está melhorando, melhor época de vento 
para o pico, que é fevereiro, março, abril... Tem 
uma previsão de swell mediano, agora no início 
de temporada não tem muito crowd”.

Fomos de moto, eu e o Stanley, preparados 
para ficar lá por uns 10, 15 dias jogados, pegan-
do onda. A estrada é longa, mas você vai parando 
pelo caminho, pegando onda também. No fim, ar-
risquei tudo e acabei indo sozinho, na esperança 
de que iria ser bom.

Fui primeiro para Kuta Lombok, onde fiquei 
dois dias surfando altas ondas. Peguei um dia 
clássico sozinho em Mawi. No dia seguinte, saí de 
moto sentido Sumbawa e encontrei o Stanley na 
balsa. Dali em diante, foram mais 9h dirigindo, é 
uma caminhada longa.

DEI O START NO TIME: “VAMOS PARA LAKEY PEAK! O 
VENTO ESTÁ MELHORANDO, MELHOR ÉPOCA DE VENTO 
PARA O PICO, QUE É FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL... TEM 
UMA PREVISÃO DE SWELL MEDIANO, AGORA NO INÍCIO 
DE TEMPORADA NÃO TEM MUITO CROWD.

NA MAIOR
Quantas temporadas 
de Indonésia tem 
Ian Cosenza? Difícil 
responder, muitas... 
Conhecedor das ondas 
de Lakey Peak.

NAS MENORES
Bruno Santos, muitos 
quilômetros rodados 
no Grower, porque 
onde tem brasileiro, 
tem bola ao alto.

VOLTEI PARA BALI...
IN

DO
NÉ

SI
A
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LAKEY PIPE É UM SLABZINHO MUITO PERFEITO E MUITO, MUITO RASO. 
NÃO TINHA MUITA PREVISÃO DE SWELL NO PICO, MAS POR SER MUITO 
RASO QUEBRA ONDA EM QUALQUER ONDULAÇÃO MEDIANA. COM A 
CHEGADA DO TIME, CONSEGUIMOS LINKAR BOAS ONDAS POR LÁ E DEU 
UMA DIVERSÃO BACANA.

CHEGAMOS A LAKEY PEAK: 
ALTAS ONDAS!

Dia estupendo de swell, acho que foi um dos 
Lakey’s mais clássicos que eu já vi na vida. O Stanley 
estava um pouco cansado por conta do trabalho reali-
zado nas vilas sociais, acabou que não surfou. No mar, 
estavam somente eu e o Ian Crane. E mais uma vez fiz 
a cabeça legal de tanto pegar onda. 

No dia seguinte, fomos produzir o Stanley, e a gen-
te foi para Crumble Stones, com a intenção de clicar 
fotos de aéreos. No contexto, cactos ao fundo formam 
um belo cenário em meio a uma rampa em que o Stan-
ley quebrou a sesssion. Foi leque de aéreo, rabeta das 
absurdas, pancadas. Tinha em mente o planejamento 
para explorar todo esse background, e deu certo.

Desfrutamos Lakey Peak por duas semanas, com 
um swell que durou um bom período, até que nossos 
amigos Ian Cosenza e Michelle Des Boullions chega-
ram ao nosso encontro.

Lakey Pipe é um slabzinho muito perfeito e muito, 
muito raso. Não tinha muita previsão de swell no pico, 
mas por ser muito raso quebra onda em qualquer ondu-
lação mediana. Com a chegada do time, conseguimos 
linkar boas ondas por lá e deu uma diversão bacana.IN

DO
NÉ
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A

HARDCORE • N o 347  •  JULHO/AGOSTO 2019

AO LADO
Michelle Des 
Bouillons, Lakey Pipe, 
absolutamente adaptada 
às ondas da Indonésia
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Aconteceu quando eu entrei em Lakey na 
maré cheia, enchendo forte. Na real, eu entrei na-
dando desde a praia até o pico, uma braçada bem 
longa, em um dia que estava sem o barquinho. 

E na minha primeira onda a minha máquina 
fotográfica desligou. Eu não sei o que aconteceu, 
fui fazer a primeira foto do dia e a câmera apa-
gou. Tive que sair do mar, abrir a caixa estanque 
da fisheye, entender o que tinha acontecido, para 
depois nadar tudo de novo até o pico. Aprovei-
tei para trocar a lente por uma cinquentinha – eu 
queria muito fazer umas fotos, pois sabia que ti-
nha uns caras bons na água.

A maré encheu nesse meio tempo... Ian Crane 
e Stanley se destacavam se revezando nas ondas. 
Foi show de performance surf. Muita rabeta solta, 
muitos voos!

Já acabando o tempo da surf trip em Lakey, 
olhamos a previsão de swell... E, pasmem, estava 
marcando a primeira bomba do ano. 

Ainda não tinha entrado nenhuma ondulação 
do tipo 6-8 pés e 18 segundos de período. Eu e o 
Stanley arregalamos os olhos, pegamos as motos e 
fomos para Desert Point. 

Voltamos para Bali, pernoitamos lá e fomos 
para Desert. No pico, encontramos o Bruninho 
Santos e o Leandro Keesse, e o Ian chegou depois. 

Os destaques desse swell em Desert foram o 
Leandro e o Bruninho, que botaram para dentro legal.

O Ian � cou mais no Grower, como sempre. Para 
ele, veio uma bomba no pico e o moleque abriu a 
temporada ali mesmo em uma onda de alto nível.

Esse Desert foi muito bom! Tinha um crowd 
no pico, mas havia séries para todo mundo, deu 
muita onda. Não tinha aquela maré trocando 
tanto. Estava mais um negócio de meia maré, 
com bastante água no fundo, muita corrente, bem 
difícil. Eu mesmo, nem entrei na água porque o 
point fica absurdo. Permaneci de fora, clicando as 
melhores da sessão.

Depois desse swell de Desert, voltei para Bali. 

NA MAIOR
O norte-americano 
Ian Crane foi um 
dos destaques 
da temporada na 
Indonésia, pelo menos 
onde estava o fotografo 
Junior Enomoto. Nesta, 
aéreo em Lakey Peak.

NAS MENORES
Ian Cosenza e Stanley 
Cieslik, parceria certa 
na Indonésia. Ao lado: 
esquerda do Grower.

O DIA DO PERRENGUE
IN

DO
NÉ

SI
A A PRIMEIRA BOMBA!
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TUBOS NOTAS 10

A MARÉ ENCHEU NESSE MEIO TEMPO... 
IAN CRANE E STANLEY CIESLIK 
DESTACAVAM SE REVEZANDO NAS ONDAS. 
FOI SHOW DE PERFORMANCE SURF. MUITA 
RABETA SOLTA, MUITOS VOOS!

Fazia um bom tempo que o Bruninho me cobrava 
para fazer umas fotos em Temples. “Brother, quero fa-
zer umas fotos num dia animal em Temples, ali o surf 
é absurdo.”

Bruninho me falava que sempre se hospedava no 
Uluwatu Surf Villas e que a onda que ele mais surfou 
não era Corner, mas, sim, Temples – um tubo absurdo. 
Ficamos rondando a onda por uns dois meses na real. 
Já tínhamos visto um clássico swell no dia anterior. 

Falei para o Bruninho: “O swell vai virar amanhã, 
vai virar no cedinho”. Passei na casa dele às 7h da ma-
nhã, só que ele teve que levar as � lhas na escola. Fui 
primeiro e vi um outside corner grande, com uns 6 pés 
bem volumosos, maré enchendo rápido. 

IN
DO

NÉ
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A
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NA MAIOR
Stanley Cieslik, especialista 
na Indonésia, conecta 
performance em Sumbawa.

NAS MENORES
Ian Cosenza, Grower.
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ONDAS MUTANTES

Bruninho chegou metendo a maior pilha, falando 
que ia ficar animal. Pensei que era meio roubada en-
trar em Uluwatu com a maré enchendo, mas acabei 
indo na pilha também.

Entrei no mar depois da caverna. O tubo não es-
tava encaixando perfeito. E do nada olhamos duas 
séries entrando bizarras em Temples. Tinha dois caras 
n’água, que pegaram tubos seguidos na nossa cara, tu-
bos dignos de nota 10. Um deles era o Lian Hellmen e 
o outro era o Ian Crane (ele de novo). 

Saí do pico de Uluwatu e fui nadando até Temples 
na maré cheia, com as séries entrando e fechando tudo. 
E, chegando ao pico, o mar ficou perfeito, tipo 6 pés 
pesados. Estava uma galera do CT que chegava para 
surfar, entre os caras, o australiano Jack Freestone. Mas 
quem conhece conhece. 

Bruninho chegou, sentou no ponto mais deep do 
pico de Temples, ficou isolado, e eu até perdi a pri-
meira onda dele de tão dentro que ele estava. Ele pegou 
uma onda mutante, bizarra. Eu estava mais junto do 
crowd e remei em direção ao Bruno, que falou para 
mim: “Japa, eu só vou para as boas”.

Caí em uma corrente absurda que me jogava para 
dentro e para cima das rochas bem em frente ao Surf 
Villas. Eu dividia a minha atenção entre o surf e a na-
tação para não perder o pico e também para cuidar do 
meu esqueleto.

Quando abri os olhos depois de um mergulho para 
me posicionar melhor, Bruninho veio em outra onda 
mutante, e eu estava no lugar exato, na hora exata. 

Bruninho veio na onda e se esticou depois de uma 
passada. Resultado: melhor foto da minha vida! Uma 
das melhores sensações pelo dever cumprido.

Olhei para trás e vi o Bruninho acenando e falando 
que tinha quebrado a prancha. Pensei que essa era a 
deixa para sair.

A galera ficou me chamando para nadar para o 
outro pico no crowd, mas, depois de duas horas na-
dando naquela corrente absurda, saí com o Bruninho 
para comemorar a sessão, com as fotos mais especiais 
que eu já fiz na base do planejamento mesmo. 

Bruno Santos é um cara nota mil. Toda a surf trip 
foi muito boa, Bruninho é um dos melhores surfistas 
do planeta em condição de tubo pesado para a esquer-
da; e essa é a descrição de como foi feita uma das me-
lhores fotos da minha vida.

Estamos chegando agora já em julho, muitos swells 
rolaram e eu já peguei Padang grande e outras ondas 
incríveis no arquipélago. A sensação que fica agora ao 
fechar este relato é a de que ainda tem muitas coisas 
incríveis por vir nesta “Temporada na Indonésia”.
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Bruninho Santos, 
Uluwatu, Temples.
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P O R  R I C A R D O  A L V E SV A M B O R A

Minha história no surf começou no Balneário Vila Atlântica, 
no eremítico município de Mongaguá, litoral sul de São Paulo.

 Em 1987, poucas pessoas surfavam por lá, figuras carregando 
pranchas eram raras, a não ser nos fins de semana e férias de 
verão, quando os paulistanos que desciam a serra em busca da 
praia apareciam. Os tempos eram outros, e Mongaguá tinha um 
certo agito legal, tudo ficava mais colorido, e lembro que poucos 
dos meus amigos surfavam.

 Ganhei a primeira prancha dos meus pais, que, para surpresa 
familiar, foram chamados de loucos pelos vizinhos, que nutriam 
certo medo do mar. 

 Naquele tempo, havia uma fábrica de pranchas a poucos metros 
de casa, a Freesurfboards que produzia as Hot Moves. E o 
dono, Joka Kortenhaus, um cara que guardo ótimas 
lembranças, além de fazer a minha prancha, me 
levou para a água para testá-la, me empurrando 
na primeira onda da vida.

 Cresci surfando as ondas do litoral sul 
paulista, onde permaneci incrustado até 
os 15 anos de idade, quando aspirei por 
outras ondas. 

 Pronto da primeira viagem, descobri o 
que realmente queria para minha vida – 
rodar o mundo em torno da busca pelo surf 
e, como consequência, da fotografia, que é 
minha outra paixão. 

 A fotografia rapidamente transformou a 
minha existência e me colocou em novos caminhos, 
se tornando a minha profissão. Fortaleci amizades e 
virei o fotógrafo das barcas regionais, com bom resultado 
nos materiais. 

 Eu queria fazer daquelas férias e feriados no litoral a minha 
realidade, até que, em 1998, mudei para Itajaí, costa norte do litoral 
de Santa Catarina, a uma hora de Florianópolis. A partir dessa 
escolha, tudo mudou.

 Na época existia um localismo muito grande na cidade, a parada 
era sinistra, com ameaças, porrada e tudo mais. 

 A Praia do Atalaia era conhecida como a mais perigosa do 
Brasil – os surfistas locais não gostavam de moleques que vinham 
de outros estados para estudar e morar ali, muito menos surfar, 
que era exatamente o meu caso. 

 Cursei oceanografia por três anos, mas acabei me formando em 
jornalismo, que tem tudo a ver comigo e com meu estilo de vida, 
realizado como fotojornalista.

 Em 1999, fui para o Chile de carro com mais dois amigos, e aquela 
viagem transformaria de vez a minha vida para sempre. Descobri o 
surf em sua essência, ondas espetaculares e uma vontade de viver o que 
nunca havia saboreado. Fiz muitos amigos e vi o surf crescer e evoluir 
naquele lindo país, onde eu ainda voltaria por mais de 20 vezes.

 Dez anos depois, por volta de 2009, comecei a viajar exclusivamente 
como fotógrafo e minha carreira deslanchou. Evolução constante, 
principalmente dentro da água. Como morava na Praia Brava, pude 
me especializar em fotos de tubos, já que a onda normalmente é bem 

oca. E alguns excelentes sur� stas, como Pedro Norberto e James 
Santos, se jogavam em fechadeiras para eu ir tateando os 

clicks e dominar essa arte na água.
 As viagens se tornaram frequentes, trilhando 

destino por várias partes do mundo. Conheci 
lugares incríveis e tive a oportunidade de regis-
trar ondas e performances insanas. Publiquei 
minhas matérias nos mais variados veículos 
de comunicação e fiz capas, principalmente 
para a HARDCORE. Hoje não imagino mais a 
minha vida sem surf, fotografia e jornalismo.

No fim do ano passado, a minha filha 
Isabela, que agora tem 5 anos de idade, veio 

morar definitivamente comigo, e uma linda 
história de parceria, amor e amizade começou. 

Arrumamos as malas e viemos morar no Tahiti, na 
pequenina ilha do Pacífico Sul de águas transparentes 

e ondas perfeitas. Não sei por quanto tempo essa aventura 
vai durar, mas estamos tentando a vida por aqui, onde empreendi 
em uma pousada – precisamente no povoado de Teahupoo. 

 Minha pequena já mergulhou com tubarões e eu, o papai, foto-
grafei tubos imensos! E peguei os melhores canudos da vida. 

 O melhor de tudo mesmo está fora da água, que é o respeito, a 
humildade e o amor com que as pessoas nos tratam. 

 Tenho aprendido muito e agradeço a Deus por essa oportunidade 
única. Obrigado!

 Esta é a estreia da minha coluna na HARDCORE, outro sonho 
que se tornou realidade. E é por aqui que muitas histórias eu vou 
contar. Esta é só a primeira. HC

MINHA HISTÓRIA

“Pedro Norberto 
e James Santos 
se jogavam em 

fechadeiras para eu 
ir tateando os clicks 
e dominar essa arte 

na água.”
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Matahi Drollet, Teahupoo, 
Tahiti. Maio 2019.
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P O R  H E V E R T O N  R I B E I R O

M I C A E L  “ M I C A ”  –  F R O N T S I D E  T A I L B O N E 
H I  A D V E N T U R E ,  F L O R I A N Ó P O L I S  ( S C )

R.T.M.F.
O bairro do Rio Tavares em Florianópolis 
pode facilmente ser considerado nos dias de 
hoje um dos maiores polos do skate em bowl 
do mundo. E com certeza é o bairro com a 
maior quantidade de bowls construídos por 
metro quadrado do planeta. Mas a história 
nem sempre foi assim. Há muitos anos, 
ainda na década de 1990, o Rafael Bandarra 
montou a Pousada Hi Adventure e nela fez 
um bowl junto com os amigos André Barros, 
Léo Kakinho, Eduardo Dias e Marcos Kbça. 
E ali começaram a escrever as primeiras 
linhas dessa história chamada RTMF (Rio 
Tavares Mother Fuckers), um forte movimento 
local do skateboard nacional, berço de Pedro 
Barros e Vi Kakinho, frequentado pela nata do 
skate mundial. A pousada é um dos lugares 
mais sonhados do mundo para se viver o 
nosso verdadeiro lifestyle, com muito skate, 
surf, churrasco e música boa... É comum as 
sessões de skate serem regadas ao som 
do Marcelo D2 e do Digão dos Raimundos, 
que são frequentadores antigos desse lugar 
mágico, além dos próprios residentes que 
também tiram o som. Na foto, Micael dos 
Passos, o “Mica”, mais uma das crias do RTMF 
que cresceram nas transições da pousada e 
hoje viaja o mundo em cima do carrinho. A 
Hi Adventure é uma segunda casa para mim, 
e me sinto muito honrado por viver e fazer 
parte dessa história, registrando com fotos 
tantos momentos memoráveis.



P O R  C A S A M I# I P A I N T M Y D A Y

“Olhares” | Canon 35 mm analógica | Lombok, Indonésia, 2007



VENHA TREINAR COM A 
ASSESSORIA PIONEIRA EM 
CORRIDA DE MONTANHA 

E ESPORTES DE NATUREZA

Há 16 anos promovemos um estilo de vida mais desafiador e em contato com 
a natureza. Nossa missão tem sido reconectar pessoas com seus potenciais, 
usando o esporte como ferramenta para expandir os limites de quem busca 
mais saúde e performance.
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nucleoaventura.com.br     11 2925-0076           nucleo_aventura

Fundadora: 
Cris Carvalho (1969 - 2015)

Diretores técnicos: 
Alexandre Ribeiro & Alexandre Manzan

Treinadores: 
Cintya Portella & João Bellini

Sócios diretores:
 José Caputo & Caco Alzugaray
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