
	  

	  

 
Quadro de competição disponível e com João Antunes de volta  

 

Lisboa, 9 de Abril 2015 

João Antunes, ex-tri-campeão nacional de surf e um dos surfistas portugueses mais premiados de sempre, vai 
competir no Allianz Caparica Pro, a segunda etapa da Liga MOCHE, que amanhã se inicia, na Praia do Paraíso, 
Costa de Caparica. 

Através de um wildcard (convite), Antunes porá assim fim a um interregno de cinco anos, voltando à companhia 
competitiva dos melhores surfistas nacionais e aumentando uma lista já muito interessante de campeões e 
destaques internacionais do surf português a competir no Allianz Caparica Pro. 

“Aceitei o wildcard porque a etapa é na Costa de Caparica e vai ser numa praia onde têm estado altas ondas,” 
afirma. “Vou para me divertir, marcar presença e apoiar o surf caparicano, ao qual sempre estive ligado... mas 
atenção que, quando me divirto, normalmente dou-me bem nas competições,” avisa um dos surfistas que 
melhor conhece as ondas da Costa de Caparica. 

Antunes junta-se assim a uma lista de campeões nacionais presentes no Allianz Caparica Pro que inclui Tiago 
Pires, Vasco Ribeiro, Frederico Morais, João Guedes, Ruben Gonzalez, Justin Mujica e, nas senhoras Carina 
Duarte e Teresa Bonvalot.  

A sua bateria do primeiro round é bem representativa do alcance que tem actualmente o circuito que atribui os 
títulos nacionais de surf, com três gerações bem distintas do surf nacional presentes – Antunes irá enfrentar 
Marlon Lipke, Luís Perloiro e Eduardo Oliveira. 

Outras baterias bastante interessantes da primeira fase juntam por exemplo João Guedes e Justin Mujica, Tiago 
Pires e Pedro Henrique, ou Filipe Jervis, João Kopke e Edgar Nozes, entre outros. A competitividade vai estar 
em alta, logo a partir do primeiro momento! 

Na prova feminina também teremos uma primeira fase com baterias que prometem, como a que junta Teresa 
Bonvalot e Camilla Kemp, duas das candidatas mais fortes à vitória na etapa e vencedoras na Costa de 
Caparica nos dois últimos anos. Beatriz Santos, uma das jovens mais promissoras do surf local, a par de Inês 
Bispo, é a wildcard do evento.  

O call do Allianz Caparica Pro está marcado para as 7h30m de amanhã, sexta-feira, para “aproveitar as boas 
condições previstas e as melhores fases das marés,” afirma Pedro Monteiro, director de prova. Vai ser um 
primeiro dia com muitas fases, na Praia do Paraíso, mas com um olho na Praia do Dragão, mesmo ao lado, que 
também está com bons fundos. Vamos ficar atentos às previsões, que apontam para boas ondas amanhã, 
sensivelmente igual no sábado e talvez uma ligeira subida no tamanho das ondas para domingo,” avisa. 

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 nos próximos três 
dias.  

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. 
 



	  

	  

 
O Allianz Caparica Pro terá ainda alguns importantes eventos paralelos incluídos, distribuídos da seguinte forma 
(horários sujeitos a alterações, consoante competição e condições do mar): 
 
Sexta-feira, dia 10 de Abril 
 
10h – Limpeza de praia promovida pelo MOCHE, com as escolas do Concelho de Almada e o apoio da Surfrider 
Foundation Lisboa e da Câmara Municipal de Almada 
 
14h – Aula de Surf MOCHE (uma sessão de 12 pessoas) 
 
16h – Palestra Safe Surf promovida pela Allianz, com o surfista Francisco Alves 
 
Sábado, dia 11 de Abril 
 
10h – Aulas de Surf Renault (três sessões de 10 pessoas ao longo do dia)  
 
15h – Aula de Surf MOCHE (uma sessão de 12 pessoas) 
 
16h – Sessão de autógrafos com os principais surfistas em competição 
 
16h30m – Renault Expression Session  
 
17h – Liga MOCHE Sunset Party 
 
Domingo, dia 12 de Abril 
 
12h30 – Aula de Surf MOCHE (uma sessão de 12 pessoas) 
 
14h – Finais do Allianz Caparica Pro 
 
15h – Cerimónia de entrega de prémios do Allianz Caparica Pro 
 
Decorrerão ainda, ao longo dos três dias do evento, passatempos online do MOCHE, um Quizz Safe Surf da 
Allianz, QR Code & Test Drives da Renault e degustações da Ramirez, entre outras atrações no local da prova, 
proporcionadas pelos parceiros do evento. 
 
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. 
 
 
Para mais informações à imprensa, contactar: 
info@purofeeling.com 
963726223 | 919129429 


