	
  

Pedro Henrique e Miguel Blanco destacam-se no primeiro dia
22 de Maio 2015
Arrancou hoje o Sumol Porto Pro, terceira etapa da Liga MOCHE 2015. Depois de três
chamadas na Praia Internacional (às 8h, 11h e 12h), onde se verificou a inexistência de
condições mínimas de mar para a realização da prova, a organização reuniu-se com os atletas
e o corpo técnico, para debater algumas questões de julgamento e trocar impressões entre
todos os protagonistas do circuito que atribui os títulos de Campeões Nacionais de Surf.
Cerca das 14h, o Sumol Porto Pro deu início à primeira fase masculina, na praia de Leça da
Palmeira (um dos palcos alternativos para esta etapa), concluindo as primeiras dez baterias em
ondas de meio metro, um pouco afectadas na sua formação pela forte nortada que soprou
durante a tarde.
Destaque para a terceira bateria, onde Pedro Henrique e Miguel Blanco fizeram as duas
maiores pontuações do dia, respectivamente 15,6 e 14,5 pontos em 20 possíveis, não dando
hipóteses ao jovem talento local Salvador Couto, que se viu impotente perante a forte
concorrência e assim acabou eliminado da prova.
Pedro Henrique fez ainda a melhor onda da prova, 9,25 pontos em 10 possíveis, graças a “uma
onda que abriu uma boa parede, onde consegui fazer uma rasgada forte e terminar com um
aéreo de 360 graus, bem conseguido. Fiquei muito satisfeito com essa onda e com a escolha
da prancha, uma Polen 5’5”, mágica, shapeada pelo Timmy Patterson, que só uso mesmo em
competição,” comentou o ex-campeão mundial júnior.
Miguel Blanco, actual líder do ranking europeu júnior, deu luta a Pedro Henrique, com as suas
duas melhores ondas a pontuarem 7 e 7,5 pontos, para um total que lhe daria a vitória em
qualquer outra bateria.
Mas a segunda melhor onda do dia foi para o surfista da praia do Guincho José Ferreira (8,25
pontos), que conseguiu o terceiro melhor score (14 pontos), à frente do amigo e conterrâneo
Frederico Morais, com 13,15 pontos.
“As ondas estão pequenas, mas não há nada que possamos fazer quanto a isso... apenas
adaptar o nosso surf às condições que temos,” comentou Frederico. “Utilizei uma prancha um
bocadinho mais larga e tentei aproveitar da melhor forma as ondas que surgiram na minha
bateria, por isso estou satisfeito com a prestação que tive,” concluiu o vencedor da etapa
anterior.
Outros destaques ficam por conta de Pedro Boonman, Filipe Jervis, Vasco Ribeiro, Luca
Guichard, Guilherme Fonseca, João Kopke, Nicolau Von Rupp e Eduardo Fernandes, que
também se souberam adaptar às condições existentes, bem como os juniores Miguel Madeira
e o local António Rodrigues, que mostraram igualmente bom surf e também avançaram para a
segunda fase.
Amanhã o Sumol Porto Pro terá o seu call às 8h, na Praia Internacional, para uma nova
decisão quanto à continuação desta terceira etapa da Liga MOCHE 2015, que distribui mais de
70.000€ de premiação aos surfistas.

	
  

	
  
Ao nível dos troféus paralelos, o Sumol Porto Pro, que decorre até ao próximo Domingo,
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.
Para além da competição entre os melhores surfistas nacionais, o Sumol Porto Pro irá ainda
contar com algumas actividades paralelas, conforme o calendário abaixo**:
Sábado, 23 de Maio
10h – Aula de Surf Renault
11h – Aula de Surf Adaptado
15h – Aula de Surf MOCHE
16h – Sessão de autógrafos com os principais surfistas em competição
17h – Renault Expression Session
18h – Liga MOCHE Sunset Party
Domingo, 24 de Maio
12h – Aula de Surf MOCHE
14h – Finais do Sumol Porto Pro
15h – Cerimónia de entrega de prémios do Sumol Porto Pro
**horários sujeitos a alterações
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.
Créditos das fotos para Pedro Mestre

Para mais informações à imprensa, contactar:
info@purofeeling.com
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