
	  

	  

 

Frederico Morais eliminado na última etapa da Liga MOCHE 

 

9 de Outubro 2015 

O líder do ranking nacional de surf e principal candidato ao título deste ano, Frederico Morais, 
foi hoje eliminado no Montepio Cascais Pro, a quinta e última etapa da Liga MOCHE 2015, que 
decorre desde ontem na praia de Carcavelos. 
 
Na última bateria da terceira fase, com João Kopke, Nicolau Von Rupp e Tiago Pires, Frederico 
não conseguiu melhor que o terceiro lugar, acabando eliminado da prova, na nona posição, 
atrás de Pires e Von Rupp.  
 
Com este resultado, Morais não melhora a sua actual pontuação, deixando a “porta aberta” a 
Tiago Pires, que assim pode conquistar o primeiro lugar do ranking (e um eventual primeiro 
título nacional!), caso vença o Montepio Cascais Pro. 
 
“Este heat podia ter ido para qualquer um dos lados”, afirmou Tiago Pires à saída da última 
bateria do dia. “As ondas estavam difíceis e houve ali alguma sorte minha e do Nicolau, no 
início, uma vez que apanhámos logo uma onda boa cada e o Kikas caiu noutra. Depois houve 
uma pausa grande entre as ondas e nós acabámos por fazer uma segunda onda razoável, o 
que deixou o Frederico e o João sem grande tempo para apanhar algo com potencial. Foi 
complicado para eles, pois realmente houve poucas ondas nestes 20 minutos. Mas há ainda 
muito trabalho pela frente! Este heat foi só um degrau... temos uma boa ondulação a caminho, 
apesar de vir com vento e chuva, mas acredito que amanhã pode ser um bom dia de surf, aqui 
ou no Guincho”, concluiu. 
 
Tiago enfrenta amanhã, nos quartos de final, Eduardo Fernandes, o vencedor da quarta etapa 
da Liga MOCHE. Ainda em prova estão igualmente Nicolau Von Rupp, Marlon Lipke, Vasco 
Ribeiro e os “guerreiros silenciosos” José Ferreira, Francisco Alves e Filipe Jervis. 
 
Alguns destes surfistas foram hoje responsáveis por muito boas performances, mas o atleta 
que mais se destacou no segundo dia do Montepio Cascais Pro foi mesmo Miguel Blanco, com 
a melhor onda e o maior score, respectivamente 8,70 e 16,45 pontos, na segunda fase. 
 
Blanco ainda conquistou a Renault Expression Session, realizada durante a tarde, após uma 
pausa obrigatória durante a maré cheia, que impediu as ondas de quebrarem, graças a um 
aéreo reverse de backside. A Renault Expression Session é um espectáculo à parte em todas 
as etapas da Liga MOCHE, em que só a melhor manobra interessa para a vitória, sendo 
atribuídos 2.500€ anuais aos seus vencedores. 
 
Infelizmente, Blanco não conseguiu continuar a capitalizar essa energia nas suas 
performances, acabando eliminado na terceira fase, em nono lugar, a par de Tomás 
Fernandes, Luca Guichard e Frederico Morais.  
 
Também nesta fase, mas na 13ª posição, ficaram os locais Pedro Boonman, João Kopke e 
Justin Mujica (ex-bi-campeão nacional), a par do júnior Dylan Groen, de 15 anos, que assim 
conquistou 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, teve o seu foco nos surfistas sub-18 masculinos. 
 
 



	  

	  

 
Surpresa ainda para as eliminações, na segunda fase, de surfistas como Ivo Cação, Pedro 
Coelho, Ruben Gonzalez (ex-tetra-campeão nacional), Alexandre Ferreira e João Guedes, 
respectivamente vice-campeão e campeão nacional de surf em 2009. 
 
Amanhã o Montepio Cascais Pro regressa à água para a sua conclusão e atribuição do título 
nacional de surf masculino, a partir das 10h30m, em Carcavelos. O Montepio Cascais Pro é a 
quinta etapa da Liga MOCHE 2015, circuito que distribui mais de 70.000€ de premiação aos 
surfistas ao longo do ano. 
 
O Montepio Cascais Pro tem ainda alguns eventos paralelos importantes incluídos, distribuídos 
da seguinte forma (horários sujeitos a alterações, consoante competição e condições do mar): 
   
Sábado, 10 de Outubro 
12h – Aula de Surf MOCHE  
14h – Final masculina do Montepio Cascais Pro e coroação do campeão nacional 
15h – Cerimónia de entrega de prémios do Montepio Cascais Pro 
20h – Jantar de encerramento da Liga MOCHE e Portugal Surf Awards (acesso reservado) 
 
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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Para mais informações à imprensa, contactar: 
info@purofeeling.com 
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