
	  

	  

	  

Tiago Pires confirmado para a Praia Grande 

 
7 de Julho 2015 

A lista de inscritos para o Allianz Sintra Pro, quarta etapa da Liga MOCHE (circuito nacional de surf e 
principal competição nacional), que decorre no final desta semana, na Praia Grande – Sintra, é uma 
verdadeira passadeira de nomes ilustres do surf nacional.  

Com as participações já confirmadas de Frederico Morais, Vasco Ribeiro, Tomás Fernandes, José 
Ferreira, Marlon Lipke, Nicolau von Rupp, Eduardo Fernandes, Ruben Gonzalez ou Pedro Henrique, a 
lista é agora aumentada com as inscrições de Tiago Pires, mas também de  Francisco Alves (que não 
participaram na etapa anterior devido a compromissos pessoais e lesão, respectivamente), o que contribui 
para um elevado nível de surf esperado. 

“Estou muito contente por voltar a competir na Liga Moche e junto da nova geração dos surfistas 
portugueses. As duas primeiras etapas correram de forma regular e depois não pude competir no Porto, 
pelo que espero que a Praia Grande e as suas ondas fortes me permitam voltar ao ritmo competitivo e 
assim preparar-me também para as próximas competições internacionais. Também vai ser interessante 
disputar a vitória da Allianz Triple Crown, a qual lidero actualmente, com o Frederico Morais bem perto”, 
comenta Tiago Pires. 

De facto, esta será a última etapa a contar para este troféu paralelo (Allianz Triple Crown), um galardão 
que vai premiar o surfista com o maior cumulativo de pontos nas três etapas com o naming sponsor da 
Allianz. “Saca” lidera a classificação, com um primeiro e um segundo lugares, seguido de perto por 
“Kikas”, com um primeiro e um terceiro. Vasco Ribeiro é terceiro classificado neste troféu, mantendo 
também hipóteses de o conquistar, mas a grande disputa será entre os dois primeiros. 

Para Marlon Lipke, outro dos surfistas que falhou a etapa anterior devido a compromissos internacionais, 
“os eventos em que competi na China e na África do Sul foram óptimos para a minha autoconfiança. Na 
China fiquei em segundo lugar num evento especial que me é muito querido e foi uma viagem que me 
marcou muito. Na África do Sul, na etapa do circuito mundial, embora não tenhamos obtido resultados 
espectaculares, foi bom sentir a união e a força dos portugueses entre alguns dos melhores surfistas do 
mundo. Trago essa motivação para o Allianz Sintra Pro e tenho treinado diariamente para obter o melhor 
resultado possível nesta etapa”, afirma o surfista algarvio. 

De facto, quase a meio do ano competitivo, dos sete portugueses que competem regularmente no circuito 
mundial de qualificação, seis encontram-se no restrito Top 100, apesar de nenhum ter ainda o número 
mínimo de etapas realizadas a contar para o ranking, o que não deixa de ser auspicioso. 

Entre os nomes mais fortes no panorama do surf nacional, de notar apenas a ausência de Filipe Jervis 
(actual segundo classificado no ranking nacional), Miguel Blanco (vice-campeão da terceira etapa) e 
Gonzalo Zubizarreta (habitual Top 5 na Liga MOCHE), devido a compromissos internacionais. 

Para além dos nomes de topo do surf nacional, o Allianz Sintra Pro vai ainda contar com cinco wildcards 
de peso, que serão anunciados brevemente, mas que terão seguramente uma palavra a dizer nesta 
etapa. 

No feminino, as habituais protagonistas na luta pelo título máximo do surf português estarão todas 
presentes, com destaque para a actual campeã nacional, Teresa Bonvalot, que também lidera a 
classificação, para Carina Duarte, Camilla Kemp, Carol Henrique ou Mariana Assis, entre outras. Neste 
caso, a disputa pela Allianz Triple Crown será sobretudo entre Teresa Bonvalot e Carol Henrique, 
igualmente em primeiro e segundo lugares actualmente, embora Teresa leve alguma vantagem. 

 



	  

	  

 

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 mas que, no caso específico de Sintra, terá o seu foco nas surfistas Sub-18 
femininas. 
 
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 

 


