Currículo da equipa técnica projectista
Responsável/coordenador: Bernardo Oliveira












Presidente da Academia dos Patins
Praticante de patins em linha há 15 anos
Campeão Nacional de Half-pipe em 99
Recordista Nacional do maior voo em rampa, com 5,5m de altura
Licenciado em Gestão de Marketing com média final de 14 valores
Coordenador do projecto “Tour Agarra a Vida” desde 2001
Participação no genérico da Série Morangos com Açucar
Formador de patins em linha dos actores da Série Morangos com Açucar
Formador de patinagem nos ginásios Holmes Place.
Responsável/coordenador da organização dos circuitos nacionais de patins em linha durante 4 anos.

Assessor para a área de BMX: Daniel Serra







Atleta de Bmx há mais de 10 anos.
Tricampeão Nacional de Bmx Freestyle
Vencedor de diversos campeonatos Internacionais.
Participação em diversos vídeos Internacionais da modalidade.
Atleta patrocinado por marcas Internacionais.

Assessor para a área de Skate: Ruben Rodrigues







Atleta de Skate há 9 anos. É o único atleta português profissional de skate.
Campeão Nacional de skate em 2009.
Vencedor de diversos campeonatos Internacionais.
Atleta patrocinado por marcas Internacionais.
Participação em diversos vídeos Internacionais da modalidade.

Assessor para a área de Patins em Linha: Samuel Dias






Atleta de Patins em linha há mais de 10 anos.
Campeão Nacional de patins em linha em 2010.
Atleta patrocinado por marcas Internacionais.
Participação em diversos vídeos Internacionais da modalidade.

Assessor para a área de Patins em Linha: Pedro Ferraz






Atleta de Patins em linha há mais de 16 anos.
Professor de patinagem nos ginásios Holmes Place.
Campeão Nacional de Patins em Linha em Street em 1998
Participação em diversos vídeos da modalidade.

Assessor para a área de Skate: Marco Roque







Atleta de Skate há mais de 20 anos.
É regularmente convidado para ajuizar os circuitos nacionais de skate.
Foi duas vezes Vice-campeão Nacional de skate.
Participou em diversos campeonatos Internacionais.
Participação em diversos vídeos Internacionais da modalidade.

