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Paixão
pelos desportos
náuticos

A Riactiva iniciou em 1997
um percurso de intensa
dedicação ao ensino e à
partilha de experiências
nestas atividades, sendo
uma referência na região
centro/norte do país.

Conversámos com Jaime Domingues, mentor deste
projeto. Recebeu-nos no espaço da Riactiva, uma escola
instalada na encantadora paisagem da Costa Nova.
Começando, em concreto, pelo ensino do Windsurf,
a Riactiva foi, durante alguns anos, “a única escola de
Windsurf que havia a norte da área de Lisboa”. Gradualmente, a oferta de modalidades foi sendo alargada,
à medida que novas modalidades foram aparecendo e
ganhando expressão. Poucos anos depois da fundação,
veio o desafio do Kitesurf e, no início da presente década,
o mesmo aconteceu com o Stand-up Paddle. Pelo meio,
a Vela, o Kayak ou o Surf vieram também enriquecer o
dia-a-dia da Riactiva e de quem a procura.
Sobre a filosofia desta escola, Jaime Domingues
explica-nos que “toda a nossa atividade passa por partilharmos a nossa experiência e a nossa paixão, numa ótica
de turismo de lazer e sempre com o primeiro objetivo de
que a pessoa se sinta bem”. Acrescentando, diz-nos que,
“para além de transportarmos a nossa técnica também
queremos abrir algumas janelas às pessoas, mostrando-lhes um bocado do seu planeta e um desporto que lhes
vai fazer imensamente bem, tanto ao corpo como ao
espírito”.
Importante é também o que aqui se passa numa lógica
de convívio, de sensibilização ecológica e de contacto
com a natureza. Numa altura em que estas modalidades
estão cada vez mais amadurecidas e ganham uma expressão mainstream e familiar, a Riactiva tem uma grande
apetência por promover momentos em que isso acontece.
Jaime Domingues dá o exemplo dos passeios de Stand-up Paddle, que normalmente são realizados uma vez por
semana na Ria de Aveiro, permitindo desfrutar de todo o
enquadramento natural da escola.
A este respeito, Jaime Domingues considera que a
Ria é uma mais-valia, por apresentar “este grande plano

de água, que pode ser trabalhado durante o
ano todo em condições de segurança”. Num
sentido mais alargado, nota também que
Aveiro tem “uma localização fantástica”, beneficiando da proximidade com grandes centros urbanos, destacando-se o Porto e o seu
respetivo turismo, que encontra nas praias
desta região um complemento preferencial.
Olhando para o futuro, o nosso entrevistado partilha o desejo de que a Riactiva “reforce
a sua dinâmica a nível dos campos de férias
e das atividades de verão para crianças e
adolescentes”, sublinhando também que a
escola manter-se-á atenta e adaptada às
necessidades do mercado.

