	
  
Tiago Pires confirmado na segunda etapa da Liga MOCHE

Lisboa, 7 de Abril 2015
Tiago Pires, vencedor da primeira etapa da Liga MOCHE, já confirmou a sua presença no
Allianz Caparica Pro, a segunda prova do ano, que se realiza a partir da próxima sexta-feira, na
Costa de Caparica. Depois de um regresso em grande à principal competição do surf nacional,
“Saca” chega à Costa de Caparica como o homem a bater e não quer deixar os seus créditos
por mãos alheias.
“Tive a oportunidade de surfar na Caparica na semana passada e apanhei boas ondas. Sei que
a Liga MOCHE está muito forte, com um bom nível e que as ondas da Costa são propícias a
um tipo de surf mais progressivo, mas vou a todos os campeonatos com o objectivo de dar o
meu melhor e vencer! As previsões apontam para uma ondulação mais pequena e para ventos
do quadrante sul ao longo desta semana, por isso espero que os fundos não se alterem muito,
pois têm estado óptimos,” afirma o único surfista português que até hoje competiu na elite do
surf profissional mundial, durante sete anos.
Tiago faz parte de um grupo de mais de dez surfistas portugueses com um forte impacto
internacional presentes no circuito que atribui os títulos de Campeões Nacionais, o que já
produziu efeitos na primeira etapa deste ano, com mais de 20% de ondas excelentes (acima
dos 8 pontos em 10 possíveis) surfadas nas fases finais. Tanto talento junto já apelidou a Liga
MOCHE como “o melhor circuito nacional de surf do mundo”.
Entre estes surfistas talentosos encontram-se igualmente Miguel Blanco e Teresa Bonvalot,
vencedores da primeira etapa europeia do circuito mundial júnior da World Surf League,
realizada na passada semana, precisamente na Costa de Caparica, com ondas muito boas e
excelentes prestações de ambos frente a alguns dos melhores juniores do mundo. Miguel e
Teresa sagraram-se vencedores entre os mais de 120 surfistas internacionais presentes,
elevando alto o orgulho nacional e a esperança nos novos talentos portugueses.
“Estou muito motivado e até confiante,” confessa Blanco, de 19 anos. “Posso dizer que
conheço bem as ondas em que vamos competir na segunda etapa da Liga e só espero
conseguir elevar o meu surf ao nível dos melhores este fim-de-semana, para obter um bom
resultado.”
Já Bonvalot, campeã nacional em título e vencedora da primeira etapa, encara o Allianz
Caparica Pro como “um novo desafio, no qual terei de procurar boas ondas e surfá-las da
melhor forma possível. Espero que existam boas condições e que as mulheres também
possam dar um bom espectáculo,” conclui a jovem de 15 anos, que este ano ainda não perdeu
uma única competição em que tenha entrado, em ondas nacionais.
A completar o lote de grandes talentos em prova, vão estar também em competição os
campeões nacionais Vasco Ribeiro, Frederico Morais, João Guedes, Ruben Gonzalez, e
Carina Duarte, aos quais se juntam mais nomes de referência a nível mundial, como José
Ferreira, Marlon Lipke, Gony Zubizarreta, Pedro Henrique, Tomás Fernandes e o surfista local
Francisco Alves, entre muitos outros, bem como algumas surpresas ainda por revelar.

	
  

	
  
Duas semanas depois da melhor prova de sempre da Liga MOCHE, a Costa de Caparica
recebe a segunda etapa do ano e promete não defraudar as expectativas. Um dos berços do
surf nacional e casa de muitos campeões do surf português, a Caparica recebeu a principal
competição do surf nacional com ondas óptimas em 2013 e 2014. O que irá acontecer em
2015? Fique a saber tudo, já a partir da próxima sexta-feira. Vai valer a pena!
Com o mote “Amigos, Amigos, Ondas à Parte”, que corporiza o espírito de amizade entre os
surfistas fora de água mas a cada vez maior competitividade e espectacularidade dentro de
água, a Liga MOCHE 2015, que distribui mais de 70.000€ de premiação aos surfistas, estará
nas ondas da Costa de Caparica dias 10, 11 e 12 de Abril.
Ao nível dos troféus paralelos, o Allianz Caparica Pro contará também com a Renault
Expression Session, um espectáculo à parte em que só a melhor manobra interessa para a
vitória, sendo atribuídos, nas cinco etapas, 2.500€ anuais aos seus vencedores.
Também em disputa nesta segunda etapa estará o Ramirez Junior Award, um troféu que
premeia os melhores juniores da Liga MOCHE com 2.500€ anuais e que conta com objetivos
intercalados ao longo das cinco etapas mas que, no caso específico da Costa de Caparica, terá
o seu foco nas surfistas sub-16 femininas.
Igualmente importante é que esta será a segunda prova a contar para a Allianz Triple Crown
que, no conjunto das três provas com Naming Sponsor Allianz, designadamente as etapas da
Ericeira, Caparica e Sintra, irá distribuir mais de 6.000€ entre o vencedor masculino e a
vencedora feminina.
Todas as etapas da Liga MOCHE têm transmissão em direto no MEO Kanal 202020; pela
internet, em www.liga.moche.pt; na app mobile Surf MOCHE, bem como na RTP e n’A Bola TV,
através de resumos dedicados.
O Allianz Caparica Pro é uma organização da Associação Nacional de Surfistas e da Fire!, com
o patrocínio do MOCHE, Allianz Seguros, Renault, Ramirez, Red Bull, o apoio local do
Município de Almada, os parceiros oficiais RTP, GO-S.TV e Puro Feeling, bem como os media
partners Mega Hits, A Bola, Surf Portugal, ONFIRE e Beachcam, contando também com o
apoio técnico da Federação Portuguesa de Surf.
O vídeo de promoção do Allianz Caparica Pro pode ser visto aqui.
Todas as informações relativas à Liga MOCHE 2015, incluindo fotos em alta resolução e TV
News Feeds, estão disponíveis aqui.
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