	
  
Primeiro dia de prova com boas ondas

Costa de Caparica, 10 de Abril 2015
Arrancou hoje, na Praia do Paraíso, o Allianz Caparica Pro, segunda etapa da Liga MOCHE 2015, o
circuito que atribui os títulos nacionais de surf masculino e feminino. Com boas ondas de 1 m e
vento fraco, as condições estiveram óptimas ao longo do dia, proporcionando um placo de
excelência para os melhores surfistas nacionais brilharem e mostrarem a sua elevada
competitividade.
Num dia de competição bastante preenchido, realizaram-se duas fases da prova masculina e uma
da feminina, com algumas surpresas a acontecerem logo desde o início da etapa. Na primeira fase
masculina foram eliminados atletas como Edgar Nozes, Jácome Correia ou o wildcard João
Antunes, ex-tri-campeão nacional.
Já na segunda fase ficaram para trás surfistas como Pedro Boonman, João Guedes, Eduardo
Fernandes, Luca e Joackim Guichard, Luis Eyre, Miguel Mouzinho, Ivo Cação ou as jovens
esperanças Lourenço Alves e Luís Perloiro, que se têm destacado nos circuitos júnior.
Entre os nomes habituais nas fases mais avançadas das etapas da Liga MOCHE, destaque para
Pedro Henrique (autor da melhor onda e melhor pontuação total do dia, respectivamente 8,75 e 17
pontos em 10 e 20 possíveis), Tiago Pires (vencedor da primeira etapa), Gony Zubizarreta (Top 3 da
Liga MOCHE 2014), Vasco Ribeiro (tri-campeão nacional em título), Tomás Fernandes (campeão
nacional Pro Junior 2014), Teresa Bonvalot (campeã nacional sénior e Pro Junior em título), Carina
Duarte (vice-campeã nacional e autora da segunda melhor onda e pontuação total do dia – 8,50 e
16.15), Camilla Kemp (vice-campeã nacional em 2013) ou Keshia Eyre (vice-campeã nacional em
2012).
As boas surpresas do dia ficaram por conta de João Kopke e do júnior Guilherme Fonseca, que já
se encontram na terceira fase da prova masculina, bem como para Camila Costa e Mariana Assis,
vencedoras das suas baterias na primeira fase feminina.
“Foi um dia bastante preenchido, com muitas baterias feitas, mas que nos vai permitir colocar as
fases finais nas melhores condições possíveis que se avizinham,” afirmou no final do dia Pedro
Monteiro, director de prova da Liga MOCHE.
Amanhã, o call do Allianz Caparica Pro está novamente marcado para as 7h30m da manhã, na
Praia do Paraíso, sempre com a Praia do Dragão como alternativa para os melhores surfistas
nacionais.
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, está nas ondas da
Costa de Caparica este fim-de-semana.
Ao nível dos troféus paralelos, o Allianz Caparica Pro conta 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 está 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 esta ser 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 tem ainda alguns eventos paralelos importantes incluídos, distribuídos da
seguinte forma (horários sujeitos a alterações, consoante competição e condições do mar):
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 próximos dois 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.
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

	
  

