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A PPUURREE EEMMOOCCEEAANN BBOODDYYBBOOAARRDDIINNGG SSCCHHOOOOLL foi criada com o intuito de promover
emoções de vida l igadas ao bodyboard e à natureza, dando a conhecer a
modalidade, proporcionando um conjunto de acções que caracterizam as diferentes
etapas da aprendizagem. Esta Escola é uma referência para quem procura a evasão
e a adrenalina, assim com o bem-estar físico e emocional.

Pretende-se apresentar uma proposta de ensino/aprendizagem estruturada em
diferentes níveis, com uma evolução contínua e eficaz, desde os primeiros duck-
dives, passando pelo aperfeiçoamento das manobras até à formação de competidores.
A PPUURREE EEMMOOCCEEAANN BBOODDYYBBOOAARRDDIINNGG SSCCHHOOOOLL é indicada não só para quem
pretende iniciar-se na modalidade, mas também para quem já é praticante e sente a
necessidade de ir mais além.

A PPUURREE EEMMOOCCEEAANN BBOODDYYBBOOAARRDDIINNGG SSCCHHOOOOLL, disponibi l iza os seus serviços
junto de Escolas, Empresas, Health Clubs, ATL´s, possibi l itando uma experiência única
e divertida, envolvendo os famil iares, amigos e colegas de trabalho, que queiram
parti lhar esta nova experiência.

Tudo isto, com um acompanhamento profissional de treinadores e monitores com
formação desportiva e com larga experiência na modalidade, de forma a garantir
segurança, motivação e claro, toda a essência que define o Bodyboard.
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PPAAUULLOO CCOOSSTTAA ou Paulinho, como
é conhecido no mundo do
Bodyboard, é um dos atletas
nacionais com maior experiência.
Com uma vasta e reconhecida
destreza nas ondas, o seu palmarés
desportivo é muito extenso.
A sua carreira ficou marcada pelo
sucesso que o acompanhou desde
muito cedo. Paulo Costa foi
campeão nacional absoluto em
1 995, marcando presença em
provas nos cuatro cantos do
mundo. Elevou também a bandeira
nacional nos lugares mais altos de
pódios internacionais.
O seu esti lo e l inha de onda são
inconfundíveis e é uma referência
para aqueles que querem estar na
vanguarda do desporto.

ZZSSOOLLTT LLOORRIINNCCZZ, Natural da
Hungria, Budapeste, veio para
Portugal com 8 anos. Iniciou-se
no pólo aquático e rapidamente se
tornou jogador de alta competição.
Durante 20 anos “vestiu a camisola”
deste desporto e juntamente com a
Selecção Nacional acumulou alguns
dos troféus mais importantes desta
modalidade tanto a nível nacional
como internacional.
Em paralelo ao Pólo Aquático está
esta a sua grande paixão pelo
Bodyboard. Adepto do free surf é
local de Carcavelos. O seu gosto
pelo bodyboard, a discipl ina
adquirida no pólo aquático, a
formação em Pedagogia do
Desporto e o curso de Treinadores
da Federação Portuguesa de Surf
são a base do seu esti lo único de
treinar os alunos.



JJOOÃÃOO BBAARRCCII EELLAA, ou “Jofi”, como é
conhecido entre os amigos, entrou
cedo no mundo do mundo do
bodyboard. Aos 1 3 anos já tinha a
sua própria prancha e começou a
surfar as ondas de Carcavelos. Mas
foi a partir dos 1 4 que se iniciou na
competição. A partir de ai nunca
mais parou e está desde 2005 no
top 1 6 Nacional Sénior.
De destacar as suas vitórias em
2004 onde foi Campeão Nacional de
sub-1 8, vencedor da Taça de
Portugal e Campeão Europeu de
Juniores.
Em 201 3 é o grande vencedor do
Campeonato Nacionar de
Bodyboard Open e do Bana
Bodyboard Air Show.
Paralamente à competição, João
Barciela encara a Pure Emocean
como forma de retribuir tudo o que o
bodyboard lhe trouxe de bom.

DDUUAARRTTEE LLEEAANNDDRROO, também
conhecido como "Duda Tranquilo"
nascido em 1 980, Técnico de
Desporto também formado em
Pilates, pratica body board desde
1 987. Após vários títulos nacionais
e internacionais no inicio dos anos
noventa na categoria de infantis, foi
Campeão Nacional e Vice Campeão
Europeu de Esperanças em 1 996
tendo feito parte da Seleção que
arrecadou o titulo europeu no
"EuroJúnior" do mesmo ano.
Professor de Ginástica e treinador
pessoal desde o ano ano 2000,
abandonou a competição para se
dedicar ao ensino, free surf e ao
prazer de deslizar pelas ondas nos
mais variados esti los. Duda encara
o ensino da modaliedade como
uma oportunidade de poder parti lhar
toda a sua experiencia com as
novas gerações
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Sendo a PPUURREE EEMMOOCCEEAANN BBOODDYYBBOOAARRDDIINNGG SSCCHHOOOOLL uma escola especial izada no
ensino e aperfeiçoamento da prática do Bodyboard, damos-lhe a conhecer os nossos
níveis, opções e alternativas, à aprendizagem e aperfeiçoamento neste desporto.

|| II NN IICCIIAAÇÇÃÃOO
Para pessoas que travam o primeiro contacto com o mar, prancha e acessórios,
onde o objectivo é dominar as manobras básicas.

|| EEVVOOLLUUÇÇÃÃOO
Para Bodyboarders que começam a dominar manobras com um grau de dificuldade
superior e que já possuem autonomia no mar e, para Bodyboarders mais
experientes que procuram aperfeiçoar aspectos técnicos específicos, em condições
mais exigentes.

|| CCOOMMPPEETTIIÇÇÃÃOO
Este programa é exclusivo para Bodyboarders que procuram potenciar e desenvolver o
seu rendimento competitivo, com treinos específicos e acompanhamento da Equipa
PPUURREE EEMMOOCCEEAANN BBOODDYYBBOOAARRDDIINNGG SSCCHHOOOOLL em todas as etapas do circuito Nacional
de Bodyboard.

|| DDII NNÂÂMMIICCAASS DDEE GGRRUUPPOO [Escolas e Empresas]
Para quem quer aproveitar para se divertir e parti lhar a emoção de descer umas
ondas junto daqueles que parti lham consigo grande parte da semana. Esta será
sem dúvida uma experiência que trará momentos de muita diversão e boa energia
entre todos os colegas.
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HHOORRÁÁRRIIOO
|De Segunda-Feira a Domingo, das 1 0H – 1 2H e das 1 5H – 1 7H.

LLOOCCAALLII ZZAAÇÇÃÃOO [Ponto de Encontro]
|Temporada de Inverno Cascais Surf Center na Praia de Carcavelos
|Temporada de Verão “Bar do Fundo” na Praia Grande (Julho, Agosto e Setembro)

SSEERRVVIIÇÇOO DDEE TTRRAANNSSPPOORRTTEE
|A PURE EMOCEAN BODYBOARDING SCHOOL disponibi l iza serviço de transporte
personalizado.
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EESSCCRRII TTÓÓRRIIOO PPUURREE EEMMOOCCEEAANN BBOODDYYBBOOAARRDDIINNGG SSCCHHOOOOLL

Cascais Surf Center - Carcavelos
Edificio Antigo Narciso
2775 - 568 Carcavelos

CCOONNTTAACCTTOOSS
Zsolt Lorincz [Treinador e Gerente]
TM| 91 6 599 466

| 929 444 41 5
| 91 4 831 659
E| info@puremocean.com

W| www.puremocean.com
FB| www.facebook.com/puremoceanbodyboardingschool.com


