
	  

	  

	  

Corrida aos títulos nacionais de surf intensifica-se 

 
2 de Julho 2015 

O Allianz Sintra Pro, quarta etapa da Liga MOCHE (circuito nacional de surf e principal competição 
nacional), vai acelerar a corrida aos títulos de Campeão Nacional de Surf masculino e feminino. Uma vez 
que todos os surfistas masculinos contam com os seus quatro melhores resultados (de cinco etapas) para 
o ranking final, esta prova, que decorre entre os dias 10 e 12 de Julho, na Praia Grande – Sintra, será 
crucial para definir os principais candidatos aos títulos máximos do surf português. 

Frederico Morais lidera o ranking nacional masculino, mas encara o Allianz Sintra Pro “como qualquer 
outro campeonato. Não me vou deslumbrar com o título nem com o meu primeiro lugar, pois sei que o 
que não falta são adversários ao mais alto nível. Eu estou preparado! Os treinos que faço para as etapas 
do circuito mundial servem igualmente para a Liga MOCHE. Vou procurar surfar ao mais alto nível, estar 
ao meu melhor e principalmente superar-me. A vitória é o objectivo, mas como em qualquer campeonato 
não vem de forma fácil, por isso vou ter de estar ao meu melhor e é o que vou procurar fazer no Allianz 
Sintra Pro”. 

No feminino, que conta com os cinco melhores resultados de seis etapas, a campeã nacional, Teresa 
Bonvalot, também lidera a classificação actual, depois de uma vitória e dois segundos lugares nas três 
primeiras provas do ano. “Nunca competi na Praia Grande para a Liga MOCHE, mas treino lá 
habitualmente. Espero que estejam boas ondas, bom tempo e que haja muito público a assistir na praia. 
Em relação ao título, acho que nem vale a pena pensar muito nisso... vou tentar dar o meu melhor, 
apanhar boas ondas e divertir-me. Afinal, estou a fazer o que mais gosto, a surfar apenas com mais duas 
ou três surfistas na água e por isso devemos aproveitar ao máximo, pois não é todos os dias que estamos 
com tão pouca gente na água! No entanto, estou na Liga MOCHE para dar o meu melhor, renovar o título, 
divertir-me e tentar aprender ao máximo, claro”, afirma a surfista de 15 anos, que também lidera o ranking 
europeu júnior. 

O regresso da Liga MOCHE à Praia Grande tem causado uma forte expectativa na comunidade, 
sobretudo devido à qualidade das suas ondas. Ruben Gonzalez, campeão nacional por quatro vezes, foi 
o último vencedor de uma prova da principal competição do surf nacional naquela praia do concelho de 
Sintra e não podia estar mais feliz com este regresso. 

“Embora seja de Cascais, surfo habitualmente na Praia Grande, como quase todos os surfistas da zona 
da Grande Lisboa. As ondas são fortes, mesmo no Verão, e é raro não haver ondas ali. Normalmente há 
vários picos na praia, o que nos permite também treinar, além de competir. Adoro o ambiente da Praia 
Grande e tenho muito boas recordações das suas ondas... o facto de lá ter vencido em 2011 vai dar-me 
seguramente uma motivação extra para tentar alcançar o primeiro lugar neste Allianz Sintra Pro”, 
confessa Ruben. 

Além de Ruben Gonzalez, alguns dos nomes mais fortes do surf nacional já estão confirmados, como 
Vasco Ribeiro (campeão nacional em título), Eduardo Fernandes, Carina Duarte, Carol e Pedro Henrique, 
Tomás Fernandes ou ainda Francisco Alves (regressado de uma lesão), entre outros. 

A Liga MOCHE 2015, que distribui mais de 70.000€ de premiação aos surfistas, regressa assim às ondas 
da Praia Grande, em Sintra, dias 10, 11 e 12 de Julho.  
 
Ao nível dos troféus paralelos, o Allianz Sintra 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. 



	  

	  

 
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 Sintra Pro é uma organização da Associação Nacional de Surfistas e da Fire!, com o patrocínio 
do MOCHE, Allianz Seguros, Renault, Montepio, Ramirez, Red Bull, o apoio local da Câmara Municipal de 
Sintra, 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 em  
https://meocloud.pt/link/343dacb6-abae-48da-81d4-694f5bced286/Liga%20MOCHE%202015/  
ou em  
https://surf.discovirtual360.pt/invitations?invitation=c6e41d490d6d456e16df 
 
 
 
Para mais informações à imprensa, contactar: 
info@purofeeling.com 
963726223 | 919129429 

 


