	
  

	
  

Luís Perloiro doa prémio conquistado na Liga MOCHE ao surf adaptado
Lisboa, 2 de Julho 2014
O jovem surfista Luís Perloiro, de 15 anos, foi o vencedor do Ramirez Júnior Award
na quarta etapa da Liga MOCHE, realizada recentemente na Praia do Amado, em
Aljezur.
O prémio, no valor de 500€, foi atribuído ao melhor surfista sub-16 da etapa, feito
que Luís conquistou ao chegar à terceira fase da prova, terminando em 13º lugar,
o que o coloca actualmente na 20ª posição do ranking nacional open.
Mas, num gesto de contribuição para quem tem algumas limitações, Perloiro
resolveu doar o seu prémio à SURFaddict, uma associação que tem como
objectivo promover e divulgar o Surf Adaptado.
Consciente do privilégio que tem em poder surfar sem limitações físicas, Luís
afirma que “esta foi uma sugestão da minha mãe que abracei logo! Como nunca
tive esse prémio garantido, quis mesmo lutar por ele e entregá-lo à SURFaddict,
de forma a poderem investir mais nos seus objectivos. Eu tenho um primo com
dificuldades motoras e pensei que esta seria uma boa forma de ajudar as pessoas
com esse tipo de dificuldades a experimentarem o surf e a conhecer a sensação
que eu tanto adoro.”
Por seu lado, Nuno Vitorino, responsável pela associação, lembra que “a
SURFaddict tem também como missão motivar a sociedade a envolver-se em
causas sociais. Ficámos muito agradados com a atitude do Luís e muito
surpreendidos com o valor humano deste jovem de 15 anos. A imagem do surf, em
geral, tem muito a ganhar com estes jovens. Com estas atitudes, o surf adaptado
vai certamente continuar a fabricar mais sorrisos nas praias de Portugal. Uma
palavra de reconhecimento também para a ANS, que desde a primeira hora soube
dar ao surf adaptado o devido apoio e visibilidade, numa missão e num objectivo
que é de todos."
A Liga MOCHE regressa nos dias 26, 27 e 28 de Setembro, em Cascais, para a
sua quinta e última etapa.
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 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 das Regiões de Turismo e Câmaras Municipais, 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 dos clubes de surf locais.

	
  

	
  

	
  

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-ae747d33e45e256c/Liga%20MOCH
E%202014/

	
  

