
	  
	  

	  

Allianz Algarve Pro 
 

Quarta etapa da Liga MOCHE arrancou hoje na Praia do Amado 
 
Aljezur, 6 de Junho 2014 
 
Com ondas razoáveis de meio metro, arrancou hoje o Allianz Algarve Pro, a 
quarta etapa da Liga MOCHE, na Praia do Amado, em Aljezur. Realizou-se 
apenas a primeira fase da prova masculina, onde o maior destaque foi Gonzalo 
Zubizarreta, surfista galego residente em Portugal. 
 
Gony, como é conhecido, fez a melhor onda e o melhor score do dia (8.50 e 
15.25, respectivamente em 10 e 20 pontos possíveis), mostrando o tipo de surf 
que já o levou a alcançar as meias finais de duas etapas da Liga MOCHE este 
ano. 
 
“Estou a sentir-me bem e confiante no meu surf,” afirmou Zubizarreta. 
“Recentemente fiz um bom resultado numa etapa do circuito mundial e isso 
deu-me a certeza de estar no caminho certo. As etapas da Liga MOCHE são 
altamente competitivas e deixam-nos sempre com um bom ritmo, por isso 
procuro entrar em todas as que consigo. Estou ansioso pela subida da 
ondulação prevista para amanhã... vai ser um bom espectáculo, de certeza,” 
concluiu Gonzalo. 
 
Prova dessa competitividade deu-se com as eliminações de Ivo Cação e Filipe 
Jervis, dois dos surfistas mais cotados e afastados do Allianz Algarve Pro logo 
na primeira fase, o que constituiu a maior surpresa do dia. 
 
Em destaque estiveram ainda Miguel Blanco, Nicolau Von Rupp, José Ferreira, 
Tomás Fernandes, Marlon Lipke, Luca e Joackim Guichard, com alguns dos 
melhores scores do dia, bem como o líder do ranking nacional, Vasco Ribeiro, 
que também se mantém em prova e pode conquistar o seu terceiro título nesta 
etapa, caso a vença ou chegue à final... desde que José Ferreira não vença o 
Allianz Algarve Pro. 
 
Entre os atletas algarvios, além de Marlon Lipke e dos gémeos Guichard, 
destaque igualmente para Miguel Mouzinho, João Mealha, Francisco Duarte,  
Paulo Almeida e Alexandre Botelho, um dos wildcards da prova, que também 
avançaram para a segunda fase. 
 
O Allianz Algarve Pro recomeça amanhã, na Praia do Amado, em Aljezur, a 
partir das 9h30m da manhã, sendo esperada uma forte subida na ondulação, 
que trará boas ondas para os melhores surfistas nacionais continuarem a 
disputar a quarta etapa do circuito que define os campeões nacionais. 



	  
	  

	  

 

Ao nível dos troféus paralelos, estão também em disputa no Allianz Algarve Pro 
as qualificações para os Moche Wildcards da etapa portuguesa do circuito 
mundial (lideradas por Vasco Ribeiro), a Malibu Expression Session, que atribui 
500€ à melhor manobra e ainda o Ramirez Júnior Award, que irá premiar o 
melhor surfista sub-16 masculino da etapa, 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. 
 
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/ 
 


