	
  

Melhores surfistas nacionais estão de volta ao Porto

12 de Maio 2015
É já nos dias 22, 23 e 24 deste mês que a Liga MOCHE, principal competição do surf nacional, regressa
às ondas. O Sumol Porto Pro, terceira etapa do circuito que reúne os melhores surfistas portugueses nas
melhores ondas do país e que atribui os títulos de Campeões Nacionais, está de volta à cidade do Porto,
um dos pólos mais activos do surf português.
“Uma etapa da Liga MOCHE no Porto é óptimo,” afirma António Rodrigues, atleta da nova geração da
cidade. “Eu adoro e acho fundamental para a evolução do surf no norte. Numa altura em que o surf está
muito centralizado na zona da Grande Lisboa, é sempre bom poder receber os melhores surfistas
nacionais na nossa cidade! Há muitos surfistas locais que não têm oportunidades de sair daqui e ficam
um pouco sem a noção do que se passa no resto do país, por isso também nesse sentido é muito bom. O
público também ajuda sempre imenso aqui, com muita gente a assistir ao campeonato na praia todos os
anos... mesmo agora, a duas semanas, anda toda a gente a comentar, interessada no evento! Os fundos
estão bons, por isso não vai faltar nada para ser o espectáculo que costuma ser todos os anos,” conclui o
jovem talento local, que tem apostado na Liga MOCHE.
“É com renovado orgulho que o Porto recebe uma vez mais aquela que é a principal competição do surf
nacional. Será o ponto alto de uma série de quatro competições que se realizam na Praia Internacional,
em outros tantos fins-de-semana consecutivos, ao longo deste mês de maio. Queremos reforçar cada vez
mais esta ligação entre o surf e o Porto, aproveitando este ativo natural da cidade, dando assim a melhor
sequência à aposta que a autarquia vem fazendo na melhoria da qualidade das suas praias, mas também
de toda a sua frente marítima. A todos os intervenientes desta etapa, quero manifestar os votos de boas
vindas, desejando aos atletas os maiores sucessos desportivos e que o público possa desfrutar deste
grande espetáculo enquadrado por este magnífico cenário que reúne campo, praia e cidade”, resume Luís
Alves, Administrador Executivo da PortoLazer.
Depois das duas etapas iniciais se terem realizado praticamente de seguida (no final de Março e início de
Abril), a Liga MOCHE fez um interregno de pouco mais de um mês, que os seus principais protagonistas
utilizaram para competir em etapas importantes do circuito mundial de surf, nos Estados Unidos da
América e no Brasil.
De regresso à Europa, os melhores surfistas do país vão encontrar no Sumol Porto Pro mais uma prova
altamente competitiva e uma disputa acirrada pelos primeiros lugares.
“De 22 a 24 de Maio, Sumol regressa à Invicta, na Praia Internacional, com o Sumol Porto Pro, para mais
uma grande competição nacional de surf, evento onde esperamos reunir muitos entusiastas da
modalidade. O regresso do Sumol Porto Pro reforça por isso, de forma inequívoca, a relação natural de
Sumol ao Surf pela partilha de valores comuns e promoção de um estilo de vida saudável e de comunhão
entre entretenimento e natureza para todos aqueles que são contagiados pelas boas ondas do surf,”
refere Mafalda Carvalho, gestora de patrocínios e eventos da marca Sumol.
A Liga MOCHE 2015, que distribui mais de 70.000€ de premiação aos surfistas, regressa assim às ondas
da Praia Internacional, no Porto, dias 22, 23 e 24 de Maio.
“A etapa do Porto gera sempre grande antecipação, pois é das provas mais fortes em termos de adesão
na praia por parte do público. Ainda assim, importa relembrar que quem não puder estar presente na
praia pode acompanhar todas as etapas nas várias plataformas que o MOCHE disponibiliza – site, app
mobile, MEO Kanal e claro, para um acompanhamento diferente, nas redes sociais. A adesão a estas
novas plataformas tem sido grande, mas nós encorajamos sempre todos os amantes da modalidade a
não perderem a oportunidade de vir à praia ver os melhores surfistas nacionais,” lembra Luiza Galindo,
Diretora de Marketing Below the Line do MOCHE.

	
  

	
  
Ao nível dos troféus paralelos, o Sumol Porto 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 terceira 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 do Porto, terá o seu foco nos surfistas Sub-16 masculinos.
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 Sumol Porto Pro é uma organização da Associação Nacional de Surfistas e da Fire!, com o patrocínio
do MOCHE, Sumol, Allianz Seguros, Renault, Ramirez, Red Bull, o apoio local do Município do Porto, 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 ou em https://surf.discovirtual360.pt/invitations?invitation=44366a9cbe27d79a9da5.
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