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Tradições que nascem no Mar,
projetos que crescem na Terra
A Nazaré está no mapa das ondas gigantes
e Jorge e André Barroso, que tão bem
conhecem esta terra e este mar, falam-nos
agora sobre a Ocean Puzzle, assim como das
mais-valias que a natureza aqui proporciona.
“A minha mãe vinha de famílias tradicionais da Nazaré e
o meu pai de famílias tradicionais do Ribatejo e, como a praia
de eleição do Ribatejo era a Nazaré”, poderá subentender-se
que está aí a origem de todo este projeto. Este início, que
começa no mar, foi durante algum tempo substituído pelos
ofícios da terra, mediante as outras atividades às quais Jorge
Barroso durante anos se dedicou. A dada altura, decidiu então
pensar numa outra transformação, que teria a possibilidade de
gerar continuidade nas gerações futuras. “Foi aí que surgiu a
Ocean Puzzle”, com o objetivo de “ter várias atividades que
se complementam”.
Hoje, compreendemos que a empresa é “muito mais do
que alojamento, pois também está ligada à literacia do mar”
e é por isso que aqui podemos avistar o Canhão da Nazaré,
“uma oferta ideal a quem pratica desportos de onda e que tem
o seu expoente máximo na Praia do Norte”. Por outro lado, é
possível deliciar-nos com um passeio de barco que inicia no
Canhão e vai até ao local onde as maiores ondas do planeta
se formam, bem como observar e perceber melhor esses mamíferos inteligentes a que dão o nome de golfinhos. E, por fim,
aproveitar as condições de um alojamento local, que procura
“racionalizar o consumo e diminuir a pegada de carbono”.
Todos os serviços procuram, no fundo, propor que pessoas

de diferentes idades venham descobrir as tradições ligadas ao
mar. “Também fazemos batismos de barcos com as crianças,
e aí transmitimos-lhes as vivências do mar e da terra”. Acaba
por ser uma atividade “onde as crianças, para além de verem
golfinhos, têm a possibilidade de ter jogos do ambiente”,
complementam.
Tendo em conta que a Ocean Puzzle experimenta diversas atividades em plena natureza, Jorge e André Barroso
não poderiam deixar de respeitar todo um património que só
pode ser saudável se a pegada ecológica for diminuída. Esse
respeito pelo ambiente reflete-se nas próprias bandeiras que
são hasteadas nas praias, nas marinas e, agora também, nas
embarcações.
Mas, como neste grande puzzle estão sempre a aparecer
novas peças, Jorge e André Barroso reconhecem que, cada
vez mais, o presente se constrói através de parcerias e “em
rede com muitas instituições”. Nesse movimento inspirado
pelas ondas, a Ocean Puzzle presta igualmente apoio logístico a centros de saber e quer, daqui para a frente, descobrir
produtos ao mesmo tempo que explora “uma simbiose entre o
alojamento e o surf”. Ideias não faltam, até porque na Nazaré
“é cada vez mais difícil perceber onde o mar começa e a terra
acaba e há áreas que queremos desenvolver”, concluem.

