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Tornei-me surfista aos 17 anos. Sempre vivi em 

Carcavelos e desde muito pequena que tinha essa 

vontade, a de surfar. Demorei a começar, porque na 

altura não se viam raparigas dentro de água. Eu fui 

mesmo uma das primeiras. Uma paixão que ainda 

hoje está na minha vida e na vida de toda a minha 

família. Competi durante 10 anos e só parei porque 

estava à espera do meu primeiro filho, o Joey, que 

tem hoje 18 anos! Tive três filhos e passei a pertencer 

à APFN desde que o Jaime nasceu, há 9 anos. O pai 

Joe é um talentoso surfista californiano, e como é 

normal, sempre sonhámos em ter os nossos filhos a 

praticar o nosso desporto. E para a logística familiar, 

é muito mais fácil!  

O Joey teve uma prancha aos 4 anos. Começou a fazer umas ondinhas connosco, mas 

nunca o vi super motivado. Não insistimos e um dia disse-nos que não tinha de fazer 

surf, só porque os pais faziam. Concordámos. Bem que se arrependeu, e hoje em dia 

adora e tem pena de não ter enveredado pela competição como os irmãos... Ainda ia a 

tempo, mas os planos já são outros, Quiriopatia, o que não o impede de ir à água fazer 

umas ondas sempre que o desejar! A Francisca (Kika) dois anos mais nova, tem agora 

15 anos, teve uma atitude totalmente diferente. Aos 3 anos apanhou um susto no mar 

com uns amigos nossos, e não quis mais nada com as pranchas de surf até aos 6 anos, 

quando me pediu para começar. Começou com uma garra imensa e só queria estar 

dentro de água.  Aos 12 anos venceu os rapazes da sua categoria Sub12  e as raparigas 

Sub 16, com um mar enorme em S.Pedro do Estoril. Foi a sua primeira grande vitória 

no Circuito Regional da Grande Lisboa. Aos 13 anos foi Campeã Nacional de Esperanças 

Sub 16 e em 2018 voltou a conquistar o mesmo 

título, de Campeã Nacional, ao qual juntou o de 

Vice Campeã Sub 18! Está neste momento a 

fazer o 10º ano na Califórnia, onde já conquistou 

bastantes lugares de podium nos NSSA! Tem 

como objetivo a profissionalização e este verão 

já vai entrar nas provas para qualificação 

mundial. Faz parte da Seleção Nacional de Surf 

desde os 13 anos. Depois vem o Jaime, 6 anos 

mais novo do que a Kika. Tem agora 9 anos. 

Andou sempre comigo na praia na altura em que 

fui professora de surf, por isso facilmente se 



apaixonou por este desporto. Aos 4 anos fez as suas primeiras ondas e aos 5 decidiu 

que queria ser mesmo surfista! Nas férias e finais de semana ia fazer as suas ondas 

quando o tempo e o mar o permitiam, porque era muito pequeno. Em março de 2018 

entrou para a escola, Surf Lisbon Formação, para começar com treinos durante a 

semana e aprender mais técnica. Nestes 10 meses já subiu ao podium várias vezes na 

sua categoria, sub 10 e em sub 12. Tal como a irmã, também quer ser profissional. 

Aqui fica o link para o seu primeiro vídeo de surf: youtube.be/1LPAd-8E  

Entretanto, eu, a mãe Pipa, sou escritora. Tenho publicados 9 volumes da coleção de 

livros: "Vem Surfar com a Pipa, Jaime e Kika", que teve início em Novembro de 2015. 

Nós somos as personagens e são histórias baseadas em factos verídicos. Através das 

nossas aventuras de surf, transmito imensos valores, cultura e muita alegria. Deixo um 

legado aos meus filhos, ao país a nível cultural (desde o 4º volume) e ao surf nacional! 

A convite da delegação australiana do Camões Instituto, fui em outubro à Austrália, 

apresentar a coleção, a parte das comunidades portuguesas (Sydney, Camberra e 

Melbourne). Tenho tido o apoio das Câmaras Municipais e tenho realizado 

apresentações em escolas. 

www.filipaleandro.com www.facebook.com/historiasdapipa @pipa.jaime.kika 

Estou neste momento à procura de patrocínios fortes para a Kika, para conseguir 

atingir os seus objetivos, outro para o Jaime para poder fazer uma viagem com a 

escola de surf, muito importante para a sua evolução e também para a minha coleção, 

para os livros voarem cada vez mais alto e longe! Será que há uma marca nacional que 

esteja internacionalizada, e que tenha interesse em crescer connosco? 
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