
	  
	  

	  

 
Allianz Caparica Pro arranca esta semana 

 
 
Lisboa, 18 de Março 2014 
 
O Allianz Caparica Pro, etapa inaugural da Liga MOCHE 2014, arranca na 
próxima sexta-feira, dia 21 de Março, nas ondas da Costa de Caparica, 
concelho de Almada. Com o primeiro dia de Primavera, tem também início a 
principal competição do surf português e o circuito que atribui os títulos 
nacionais da modalidade.  
 
Para além da competição principal, ao longo das cinco etapas da Liga MOCHE 
estarão igualmente em disputa três troféus paralelos. O MOCHE Wildcards 
atribui uma pontuação aos últimos 16 surfistas masculinos em prova, criando 
um ranking paralelo que atribuirá, no final da Liga, dez das dezasseis vagas 
para o evento de triagens da única etapa do principal circuito mundial de surf 
realizado em Portugal, em Outubro. 
 
“É extremamente importante ter esta forma de qualificação para um evento da 
elite mundial, onde podemos mostrar o nosso surf ao mais alto nível. Ter essa 
plataforma na Liga MOCHE é uma mais valia enorme. Vou procurar qualificar-
me para o MOCHE Wildcards novamente e tentar uma vaga no WCT de 
Peniche através do evento de triagens, que me tem escapado nos últimos três 
anos,” afirma José Ferreira, Top 5 nacional e um dos surfistas portugueses que 
tem apostado no circuito mundial. 
 
Em todas as etapas da Liga MOCHE acontece também a Malibu Expression 
Session, uma pequena competição no final de cada etapa, de elevada 
espectacularidade, cujo objectivo é encontrar o surfista que executar a melhor 
manobra, atribuindo-lhe 500€ pelo feito. 
 
“Para mim, a Malibu Expression Session é uma forma de descomprimir da 
competição oficial e de tentar acertar as manobras que mais gosto fazer – os 
aéreos. Se vencer, óptimo, se não vencer ao menos contribuí para uma parte 
do espectáculo que são as etapas da Liga MOCHE,” comenta Pedro Boonman, 
um dos atletas que melhores resultados tem obtido neste troféu. 
 
Por fim, novidade este ano, disputa-se o Ramirez Júnior Award, cujo objectivo 
é incentivar a performance dos surfistas sub-18 na Liga MOCHE, atribuindo um 
prémio extra de 500€ ao atleta dessa categoria que chegar mais longe em cada 
etapa. No Allianz Caparica Pro, esse prémio será atribuído à melhor surfista 
sub-18, ou seja, centrado exclusivamente na competição feminina. 
 
 



	  
	  

	  

 

“Fico muito contente por saber da existência deste novo troféu, 
especificamente para os juniores. É uma forma de incentivar os surfistas mais 
novos a competirem no principal circuito de surf português. Na Costa de 
Caparica estou em casa e vou tentar conquistá-lo seguramente,” confessa Inês 
Bispo, surfista local e uma das jovens promessas do surf nacional. 
 
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, através de resumos dedicados. 
 
A primeira etapa da Liga MOCHE é uma organização da Associação Nacional 
de Surfistas e da Fire!, com o patrocínio do MOCHE, Allianz, MEO, Malibu, 
Ramirez, Red Bull, os apoios locais da Câmara Municipal de Almada, os 
parceiros oficiais RTP, 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: 
A primeira etapa da Liga MOCHE é uma 
organização da Associação Nacional de 
Surfistas e da Fire!, com o patrocínio do 
MOCHE, Allianz, MEO, Malibu, Ramirez, 
Red Bull, Câmara Municipal de Almada, 
os parceiros oficiais RTP, 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.  

 

Créditos das fotos para Pedro 
Mestre ou Ricardo Bravo/Liga 

MOCHE 
Todas as informações relativas 

à Liga MOCHE 2014 
estão também disponíveis em  

https://meocloud.pt/link/82c5fd
e8-fa68-4342-8ae9-
bbe559cb7243/Liga%20MOCH
E%202014/ 
 


