
	  

	  

 

Miguel e Rodrigo Champalimaud são wildcards na última etapa da Liga MOCHE 

 

5 de Outubro 2015 

É esta semana que tem início o Montepio Cascais Pro, a derradeira etapa do circuito que define o 
campeões nacionais de surf. A quinta etapa da Liga MOCHE 2015 decorre em Cascais, nas praias de 
Carcavelos ou Guincho (conforme as melhores condições), entre os próximos dias 8 e 10 de Outubro. 
 
A partir desta quinta-feira, os melhores surfistas do país, inspirados nas etapas do circuito mundial 
recentemente realizadas em Portugal, vão disputar os últimos pontos disponíveis para o ranking nacional 
e definir o novo campeão nacional masculino, entre Frederico Morais e Tiago Pires. 
 
No feminino, o título está já decidido, a favor de Teresa Bonvalot, que aos 15 anos o conquistou pela 
segunda vez consecutiva, deixando agora a disputa pelo vice-título entre Carina Duarte, Carol Henrique, 
Ana Sarmento e Camilla Kemp. 
 
Com as inscrições já fechadas, estão confirmados no Montepio Cascais Pro nomes como os de Vasco 
Ribeiro (campeão nacional em título), Marlon Lipke, Pedro Henrique, Tiago Pires, Miguel Blanco, José 
Ferreira, Francisco Alves, Filipe Jervis ou Frederico Morais, entre outros. 
 
Confirmados estão igualmente os dois wildcards do Montepio Cascais Pro. Os irmãos Miguel e Rodrigo 
Champalimaud, ex-campeões nacionais nas categorias júnior e locais habituais da praia do Guincho, 
serão os surfistas convidados para participar nesta última etapa do ano.  
 
“Em duas palavras – excitamento máximo!”, confessou Miguel, o mais velho, referindo-se à sensação de  
participar no Montepio Cascais Pro. “Vai ser um prazer enorme voltar a competir entre a elite nacional, 
sobretudo com o meu irmão, e rever velhos amigos, com os quais partilhámos muito da nossa juventude. 
Adorava que fosse no Guincho, com boas ondas, para podermos mostrar o nosso conhecimento local. 
Estou tão entusiasmado com esta participação que até fiz recentemente uma surftrip de preparação!”, 
confidenciou. 
 
“O bichinho competitivo está sempre cá!”, adiantou ainda Rodrigo, o mais novo. “Adoro competir e até já 
tinha falado com alguns amigos do meio, a sugerir que se organizasse um campeonato para ex-
competidores regulares entretanto afastados das lides habituais... esta é a oportunidade perfeita para 
voltar a sentir essa adrenalina! É uma honra e agradeço à Associação Nacional de Surfistas ter-nos 
convidado para esta prova. Tenho a ilusão de avançar algumas baterias e, quem sabe, encontrar-me com 
o meu irmão numa delas...”, concluiu. 
 
Motivos extra para não perder o Montepio Cascais Pro, quinta etapa da Liga MOCHE 2015, circuito que 
distribui mais de 70.000€ de premiação aos surfistas ao longo do ano, e que se realiza já a partir da 
próxima quinta-feira, em Cascais. 
 
Ao nível dos troféus paralelos, o Montepio Cascais Pro contará com a habitual 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 última 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 Cascais, terá o seu foco nos surfistas sub-18 
masculinos. 
 
O vídeo promocional do Montepio Cascais Pro pode ser visto em: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=dAT8vOpE4CA 
 
 



	  

	  

 
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 Montepio Cascais Pro é uma organização da Associação Nacional de Surfistas e da Fire!, com o 
patrocínio do MOCHE, Montepio, Allianz Seguros, Renault, Montepio, Ramirez, Red Bull, o apoio local da 
Câmara Municipal de Cascais e do Clube Recreativo e Cultural da Quinta dos Lombos, 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=44897b502d2d0140bbe0 
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