
	  
	  

	  

Allianz Algarve Pro 
 

Praia do Amado recebe a elite do surf nacional esta semana 
 

 
Lisboa, 2 de Junho 2014 
 
É no final desta semana que se realiza o Allianz Algarve Pro, a quarta etapa da Liga MOCHE, 
na Praia do Amado, em Aljezur. Depois de se ter iniciado na Costa de Caparica, em Março, o 
circuito que atribui os títulos nacionais da modalidade foi até à Ericeira, em Abril, ao Porto, em 
Maio, para agora rumar a sul e levar o melhor do surf português de novo ao Algarve. 
 
Além da disputa pelos títulos nacionais, há sempre outros focos de interesse em cada etapa da 
Liga MOCHE, nomeadamente nos troféus paralelos. Um dos que maior atenção desperta nos 
atletas é o MOCHE Wildcards, que atribui no final do circuito, através de um sistema de 
pontuação paralelo, dez vagas para o evento de triagem da etapa portuguesa do circuito 
mundial.  
 
O vencedor desses trials recebe uma vaga na etapa portuguesa do circuito da elite mundial, 
juntando-se assim a Tiago Pires, Kelly Slater, Mick Fanning e aos demais Top 34, para uma 
oportunidade rara de competir com os melhores surfistas do mundo.  
 
O algarvio Marlon Lipke, que já fez parte do Top 34 mundial, é um dos surfistas portugueses 
que habitualmente consegue um lugar nos trials do mundial de Peniche, precisamente graças 
às suas performances na Liga MOCHE e ao MOCHE Wildcards. 
 
“É espectacular termos essa oportunidade,” garante Lipke. “Um dos extras de competirmos na 
Liga MOCHE é precisamente esse! É claro que todos queremos vencer a Liga, mas um lugar 
nos trials de Peniche é sempre um bónus interessante. Tenho conseguido um lugar nas 
triagens todos os anos, mas ainda não as consegui vencer. Gostava que apanhássemos ondas 
boas este ano, para mostrarmos o nosso verdadeiro potencial. Até porque uma etapa do WCT 
é sempre especial! Estou confiante para o Allianz Algarve Pro, que vai ser disputado na praia 
onde apanhei a primeira onda da minha vida e onde surfo habitualmente. Não pude competir 
na etapa do Porto, por isso quero muito fazer pelo menos uma final no Amado e conseguir 
boas notas, para subir no ranking do MOCHE Wildcards,” conclui o surfista de Lagos. 
 
Além do MOCHE Wildcards, como em todas as etapas, no Allianz Algarve Pro realiza-se 
também a Malibu Expression Session, uma competição única, que atribui 500€ à melhor 
manobra executada pelos surfistas. 
 
Filipe Jervis, um dos surfistas que nos últimos anos tem discutido os lugares cimeiros do 
ranking nacional, venceu esta competição na etapa anterior e reforça o valor da Malibu 
Expression Session. 
 
“Esta competição é muito importante, pois realiza-se num ambiente de alguma descontracção, 
também permite mostrar bom surf e conquistar alguma notoriedade aos surfistas que não se 
deram tão bem na prova principal. Foi o que me aconteceu no Porto! Agora, no Amado, espero 
conseguir bons resultados em ambas, o que seria um sonho,” afirma o surfista do Guincho. 
 
 
 
 



	  
	  

	  

 

Ainda em disputa no Allianz Algarve Pro estará igualmente o Ramirez Junior Award, que nesta 
etapa irá premiar o melhor surfista sub-16 masculino da prova, também com 500€ extra.  
 
“Esta iniciativa é fantástica,” comenta Luís Perloiro, um dos grandes candidatos ao prémio. “Em 
duas das primeiras três etapas fui o melhor sub-16 em prova, mas a categoria premiada era 
sub-18… agora gostava mesmo de conquistar esse prémio. Tenho treinado para isso e 
conheço bem a Praia do Amado, onde já fiz alguns estágios, por isso espero dar-me bem,” 
afirma confiante. 
 
O Allianz Algarve Pro realiza-se de 6 a 8 de Junho, na Praia do Amado, em Aljezur.  
 
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. 
 
A quarta etapa da Liga MOCHE é uma organização da Associação Nacional de Surfistas e da 
Fire!, com o patrocínio do MOCHE, Allianz, MEO, Malibu, Ramirez e Red Bull, os apoios locais 
da Região de Turismo do Algarve e da Câmara Municipal de Aljezur, 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 e do Algarve Surf Clube. 
 
 
 
 
 

 

 

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/ 
 


