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Começou hoje o Sumol Porto Pro  
 
Porto, 9 de Maio 2014 
 
Teve hoje início o Sumol Porto Pro, a terceira etapa da Liga MOCHE, 
principal competição do surf português, que define os títulos nacionais da 
modalidade.  
 
Com ondas de meio metro na Praia Internacional, muito público e um dia 
de sol, a prova viu completada a primeira fase masculina, entre as 
9h30m e as 18h, incluindo uma interrupção perto da hora do almoço, 
devido à maré cheia, que impedia as ondas de quebrarem. 
 
Na competição não houve grandes surpresas, com os atletas cabeça de 
série a avançarem sem grandes dificuldades para a segunda fase. O 
campeão nacional em título, Frederico Morais, foi um dos surfistas em 
destaque neste primeiro dia, conseguindo uma boa performance e a 
pontuação mais alta até agora – 16 pontos em 20 possíveis. 
 
“Correu bem, este primeiro heat,” afirmou o surfista do Guincho. “O mar 
não está fácil, mas consegui encontrar duas ondas boas. A minha 
prancha também está muito boa, ‘no pé’, e a conjugação desses dois 
factores permitiu-me alcançar um bom score. O mar parece que vai 
melhorar para amanhã, por isso agora é manter o ritmo,” confessou 
ainda o vencedor desta etapa em 2013. 
 
Amanhã o Sumol Porto Pro tem o call marcado para as 8h da manhã, na 
Praia Internacional, prevendo-se o arranque da segunda fase masculina 
ou da primeira feminina, conforme as condições do mar. 
 
Ao nível dos troféus paralelos, estão igualmente em disputa no Sumol 
Porto Pro as qualificações para os Moche Wildcards da etapa portuguesa 
do circuito mundial (lideradas por Gony Zubizarreta), a Malibu Expression 
Session, que atribui 500! à melhor manobra e ainda o Ramirez Júnior 
Award, que irá premiar, nesta etapa, a melhor surfista sub-16, também 
com 500! extra.  
 
Todas as etapas da Liga MOCHE têm transmissão em directo no MEO 
Kanal 202020; pela internet, em www.liga.moche.pt; na app mobile Surf 
MOCHE, bem como na RTP, através de resumos dedicados. 
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A terceira etapa da Liga MOCHE é uma organização da Associação 
Nacional de Surfistas e da Fire!, com o patrocínio do MOCHE, Sumol, 
Allianz, MEO, Malibu, Ramirez e Red Bull, os apoios locais da Câmara 
Municipal do Porto, os parceiros oficiais RTP, Mega Hits, GO-S.TV e 
Puro Feeling, bem como os media partners Jornal i, Jornal Record, 
SURFPortugal, ONFIRE e Beachcam, contando também com o apoio 
técnico da Federação Portuguesa de Surf. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Transmissões da Liga 
MOCHE: 

 
RTP – Reports diários e 

resumo do evento 
Website – liga.moche.pt 

Meo Kanal – 202020 
App Mobile – Surf Moche 

 

Gabinete de Imprensa: 
 

Para mais informações à 
imprensa, contactar: 
www.purofeeling.com 
info@purofeeling.com 

963726223 | 919129429 

Organização: 
Associação Nacional de Surfistas 

www.ansurfistas.com 
 

Créditos das fotos para Pedro 
Mestre/Liga MOCHE, Ricardo 
Bravo/Liga MOCHE ou Pedro 

Lopes/Liga MOCHE 
Todas as informações relativas 

à Liga MOCHE 2014 
estão também disponíveis em  

https://meocloud.pt/link/86a44f
33-93ab-4dd4-ae74-
7d33e45e256c/Liga%20MOCH
E%202014/ 
 


