
Pedro Pavão, antigo aluno de Tarzan Taborda, foi o último sobrevivente de uma Batalha Real criada pelo Director Executivo do
Wrestling Portugal (WP), Afonso Malheiro, e que envolveu todos os lutadores da organização, tendo-se desenrolado com contornos
extremamente inesperados!
&nbsp;
O 5.º participante foi o árbitro sénior do WP, Hugo Santos, que já treinava com o plantel há 1 ano, mas nunca tinha tido uma
oportunidade para mostrar o que vale. Teve-a nesta Batalha Real, com um excelente desempenho que quase o levou até ao final do
combate.
&nbsp;
Quem também se estreiou foi Ricky - irmão de Hugo Santos - que, após ter sido rapidamente eliminado, optou por participar mais
duas vezes na Batalha Real, com o auxílio de um disfarce... que só podia ser usado por ele!
&nbsp;
A Batalha Real não estaria completa sem um toque feminino. Xana, lutadora portuguesa treinada na Academia do WP e que luta
frequentemente em França pela Wrestling Stars, participou no combate e fez sentir a sua presença, antes de sucumbir a uma infeliz
batota que causou a sua eliminação.
&nbsp;
David "Cougar" Batista e João "Pégaso" Sena foram os primeiros a entrar e permaneceram no combate até perto do seu final. O
lutador do Porto, Ricardo Costa, também esteve bem, mas pagou cara a única vez que subiu à corda superior para atacar um
adversário, sendo projectado para fora do ringue.
&nbsp;
Ruby Guerra, perito em artes marciais, dominou o combate durante vários minutos após ter entrado, sendo eliminado apenas
quando todos os presentes no ringue se aliaram para o atirar para fora do ringue.
&nbsp;
Para o fim, ficaram Pedro Pavão, David "Cougar" Batista e Bruno "Bammer" Brito, o favorito do General Manager Bruno Almeida que,
quando viu Bammer à beira de ser eliminado, acudiu em seu auxílio e entrou também ele na Batalha Real.
&nbsp;
Depois de Cougar ter sido eliminado por Bammer e Bruno Almeida, quis o destino que Pavão, apesar de estar em clara
desvantagem, conseguisse a vitória, depois do General Manager eliminar involutariamente "o seu campeão".
&nbsp;
Pavão aproveitou o facto do General Manager parecer chocado com o que fez para o projectar para fora do ringue, tornando o último
lutador no ringue e o primeiro Campeão Nacional do Wrestling Portugal.
&nbsp;
Se quiseres ver toda a Batalha Real e o WP Web Show #3, vai ao site do WP em www.wrestlingportugal.com e vê todo o espectáculo
de forma gratuita. Também podes fazer download!
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