
	  

	  

	  

Quarta etapa da Liga MOCHE arranca com boas condições 

Disputa acesa pelos títulos nacionais  
 

10 de Julho 2015 

O Allianz Sintra Pro, quarta etapa da Liga MOCHE (circuito nacional de surf e principal competição 
nacional), teve hoje início pelas 9h, na Praia Grande, em Sintra. As boas condições matinais, com ondas 
de um metro e pouco vento, permitiram um bom nível de surf na primeira fase masculina, onde não houve 
grandes surpresas, com os principais cabeças-de-série a avançarem. 

O maior destaque ficou por conta de Frederico Morais, líder da corrida ao título nacional de surf deste 
ano, que fez a melhor onda e a maior pontuação total do dia, respectivamente 9 e 16,35 pontos em 10 e 
20 possíveis. 

“É sempre bom começar o dia e uma competição desta forma!”, afirmou Frederico. “Embora lidere o 
ranking nacional, sei que o nível de surf na Liga MOCHE está altíssimo e que nem esta nem a próxima 
etapa serão fáceis, por isso vou manter a mesma estratégia em todas as minhas baterias – tentar 
apanhar as melhores ondas e surfá-las bem,” acrescentou. 

Entre os surfistas que mais se destacaram hoje encontram-se os nomes de Marlon Lipke, com a segunda 
melhor onda e score total do dia (8,5 e 15 pontos), Ruben Gonzalez, Nicolau von Rupp, José Ferreira, 
Tomás Fernandes ou Tiago Pires, que regressou à liga MOCHE nesta etapa, com uma vitória na última 
bateria da primeira fase. 

“Nos últimos dois meses, com o nascimento do meu filho, o tempo de surf ficou reduzido, por isso 
qualquer heat de 20 minutos é tempo extra na água para mim!”, comentou Saca. “É bom estar na Liga 
MOCHE e voltar a viver uma experiência que já foi a minha... nunca me comprometi com a disputa pelo 
título nacional este ano, mas comprometi-me em divertir-me nas etapas em que pudesse entrar e esta é 
mais uma. Se as ondas continuarem com força, continuarei a tentar mostrar o meu surf,” concluiu o 
surfista português mais internacional de sempre. 

Durante a tarde disputou-se igualmente a primeira fase feminina, onde os principais destaques foram para 
a campeã nacional, Teresa Bonvalot (com a melhor pontuação da prova feminina – 13,25 pontos), para 
Camilla Kemp, Carina Duarte e Ana Sarmento, vencedoras das suas respectivas baterias.  

Mas também houve surpresas, como as eliminações de primeira de Carol Henrique e de Mariana Assis, 
respectivamente terceira e quarta classificadas do ranking nacional feminino, frente a surfistas como Inês 
Bispo ou Camila Costa, duas jovens atletas em ascensão na Liga MOCHE feminina. 

Amanhã o Allianz Sintra Pro regressa às ondas da Praia Grande, novamente a partir das 9h, com a 
entrada nas próximas fases de competição, nesta que será também a derradeira prova a contar para a 
Allianz Triple Crown, um troféu paralelo que atribui um prémio extra aos melhores surfistas masculino e 
feminino nas três etapas com naming sponsor da Allianz (Ericeira, Costa de Caparica e Sintra), quadro 
esse liderado por Tiago Pires e Teresa Bonvalot. 

A Liga MOCHE 2015, que distribui mais de 70.000€ de premiação aos surfistas, estará durante todo o fim-
de-semana na Praia Grande, em Sintra.  
 
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. 
 
O Allianz Sintra Pro tem ainda alguns eventos paralelos importantes incluídos, distribuídos da seguinte 
forma (horários sujeitos a alterações, consoante competição e condições do mar): 
 
Sábado, 11 de Julho  
 
10h/17h – Graffiter MOCHE 
10h e 16h – Aula de Surf RENAULT  
10h/17h – Quiz Safe Surf ALLIANZ 
15h/16h – Palestra Safe Surf by ALLIANZ, com o surfista Ruben Gonzalez 
15h – Aula de Surf MOCHE  
16h – Aula de Body Balance MONTEPIO (Em parceria com o Solinca) 
17h – Liga MOCHE Sunset Party @ Praia Bar do Fundo 
 
Domingo, 12 de Julho 
 
10h/16h – Graffiter MOCHE 
10h/16h – Surf Mecânico com passatempo RENAULT 
10h/16h – Quiz Safe Surf ALLIANZ 
14h – RENAULT Expression Session  
15h – Finais do Allianz Sintra Pro 
16h – Cerimónia de entrega de prémios do Allianz Sintra Pro e da Allianz Triple Crown 
 
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 


