“Vou tentar fazer uns estragos e ajudar o Afonso”
João Antunes, ex-tricampeão nacional, e o seu filho, Afonso Antunes,
inscritos no Allianz Caparica Pro
Almada (31.30.2016) - A pouco mais de uma semana do Allianz Caparica Pro,
segunda etapa da Liga MOCHE 2016, começam a ser conhecidos os surfistas que vão
lutar pela vitória entre os dias 8 e 10 de Abril. E há nomes a destacar na lista de
inscritos!
João Antunes, 46 anos, retirou-se do circuito nacional a tempo inteiro em 2010.
Consigo levou uma das carreiras mais premiadas na história do surf nacional, onde se
destacam três títulos nacionais. A Liga de 2016, onde se prepara para competir graças
a um convite da Associação Nacional de Surfistas, é bastante diferente do circuito
onde conseguiu os seus títulos. “O circuito nacional melhorou bastante em termos de
organização e, até, em termos do conceito do próprio circuito em si. Por exemplo,
esta novidade quanto às prioridades nas baterias veio facilitar imenso e vai fazer
evoluir o surf” afirma o surfista local da Costa de Caparica.
Melhorias que, na opinião do surfista, reforçam o papel da Liga MOCHE na carreira
do surfista português. “Para um surfista português que tenha grandes ambições, é
essencial participarem na Liga. Isto porque a Liga tem o conceito dos campeonatos
internacionais e permite aos surfistas portugueses, quando chegarem a estes
campeonatos, terem já uma noção do que é competir neste formato. Para além disto,
a Liga está com imenso nível de surf” explica Antunes.
Também em prova no Allianz Caparica Pro estará Afonso Antunes, filho do ex-top
nacional, que vai competir na etapa da Liga na Caparica pela primeira vez. “Não me
sinto muito nervoso por ir competir “em casa” porque este é um campeonato em que
o principal objectivo é divertir-me, surfar com surfistas com outro nível e aprender.
Acho que vai ser um bom campeonato e eu até gostava de ganhar, se fosse possível.
Mas não sei o que vai acontecer” conta.
Com apenas 12 anos e “ainda noutros campeonatos”, o pai João explica que a Liga
será “outro passo na carreira” do filho e que “vai ser uma ajuda na sua evolução
enquanto surfista”. Mas há lições já aprendidas revela o Afonso: “Já ouvi surfistas
mais velhos a falar sobre o meu pai. Dizem que ele era dos melhores e que estava
sempre na luta com eles. Isto é algo que gostava de fazer na Liga. Gostava de dar
sempre luta!”.

Enquanto surfistas locais, João reconhece uma certa vantagem familiar. “A Costa de
Caparica é a nossa praia. Conhecemo-la bem e é um sítio onde estamos habituados a
fazer surf”. A isto junte-se um bom momento de forma e “Estou à espera de me dar
bem no campeonato porque tenho feito bastante surf. Estivemos no Havai há pouco
tempo e estou com ritmo. Ainda assim, tanto eu como o Afonso vamos participar
mais numa lógica de diversão. Isto porque eu já não compito e vou participar como
convidado local. De qualquer forma, vou tentar fazer uns estragos e ajudar o Afonso
(risos)” conta o pai Antunes.
E se tiverem de surfar um contra o outro? “Se eu e o Afonso estivermos no mesmo
heat, vou tentar ajudá-lo para ele passar à frente” diz o pai, entre risos. E o filho?
“Não sei quem é que vai ficar à frente. Depende das ondas... Mas acho que o meu pai
vai ficar sempre à frente!” revela Afonso.
Aconteça o que acontecer caso se encontrem, João Antunes tem boas expectativas
para o Allianz Caparica Pro: “Espero que seja uma das melhores etapas do ano. A
Costa é uma máquina de ondas e actualmente está com bons fundos pelo que a minha
expectativa é que vá ser um bom campeonato!”.
Para além dos títulos nacionais, o Allianz Caparica Pro é também a segunda etapa da
Allianz Triple Crown, troféu interno da Liga MOCHE que no conjunto das provas
com Naming Sponsor Allianz, irá distribuir mais de 6.000€ entre o vencedor
masculino e a vencedor feminina. Encontram-se também em disputa o Ramirez
Junior Award e a Renault Expression Session, ambos atribuindo 2.500€ anuais, para
além do Almada Award no valor de 1.500€. A premiação global da Liga Moche 2016
será superior a 80.000€ anuais.
Todas as etapas da Liga MOCHE têm transmissão em direto com toda a qualidade da
fibra MEO via liga.moche.pt, app mobile Surf MOCHE e MEO Kanal 202020,
juntando-se ainda os programas de antevisão e resumo na RTP1 e Bola TV.
A Liga MOCHE é uma organização da Associação Nacional de Surfistas e da Fire!,
com o patrocínio do MOCHE, Allianz Seguros, Renault, Ramirez, Red Bull, o apoio
local da Câmara Municipal de Almada, os parceiros oficiais RTP1, Cidade FM e GOS.TV e os media partners Diário de Notícias, A Bola, Beachcam, SURFPortugal,
ONFIRE, Surftotal e SAPO, e o apoio técnico da Federação Portuguesa de Surf e do
Caparica Surfing Clube.
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