07-05-2009

:.: Jornal Record :.:

O Wrestling Portugal (WP) era apenas um site de notícias quando começou, em 2006. Mas quando Bruno Brito, Bruno Almeida e
Pedro Pavão se deslocaram a Inglaterra para treinar intensivamente numa das mais conceituadas academias do Ocidente,
perceberam que o WP podia ser muito mais.
&nbsp;
Os três pupilos da lenda do Wrestling nacional Tarzan Taborda juntaram um pequeno grupo de portugueses com quem já treinavam
e partiram para a transformação do WP, de site em Academia de Wrestling e, depois, promotora de eventos.
Antes do arranque da Academia, Bruno Brito - Bammer, como é mais conhecido - viajou ainda até ao Canadá, para treinar com Lance
Storm, o ex-Campeão Intercontinental e de equipas da WWE, responsável pela formação de vários nomes sonantes, como Mr.
Kennedy, Bobby Lashley e John Morrisson.
&nbsp;
Com o conhecimento passado por Tarzan Taborda, Lance Storm e obtido na FWA:Academy em Inglaterra, a Academia do WP estava
pronta para arrancar em Queluz. O Centro Shotokai de Queluz tornou-se, em 2007, a casa do Wrestling Portugal.
Com vários talentos portugueses já formados na Academia, tinha chegado a altura de mostrar trabalho e começar a realizar eventos,
mesmo que esporadicamente. Foi aqui que surgiu a ideia do WP Web Show, um programa de Wrestling a ser transmitido
gratuitamente pela Internet, donde se destaca o uso exclusivo de lutadores nacionais, envolvidos em storylines com componentes
dramáticas, cómicas e, sobretudo, de grande acção!
&nbsp;
Já em 2009, o WP vai estreiar em Abril o 3º episódio do Web Show, onde vamos ficar a saber quem é o primeiro Campeão Nacional
do WP, questão envolvida em muita polémica, com o General Manager do WP, Bruno Almeida, a fazer os possíveis e impossíveis
para que o Campeão seja o seu escolhido, Bammer.
Devido a alguns acontecimentos inesperados, entre os quais uma ameaça do restante plantel de abandonar o WP se Bammer
recebesse o Tìtulo, ficou marcada uma Batalha Real (semelhante à Royal Rumble da WWE) onde entrarão todos os lutadores do WP:
Bammer, Pedro Pavão, João "Pégaso" Sena, David "Cougar" Batista, Ricardo Costa, Ricky, são apenas alguns dos que marcarão
presença nesse combate.
&nbsp;
É já dia 30 de Abril que o Wrestling Portugal vai divulgar o 3º episódio do WP Web Show. Aqui fica o trailer:
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