
 
 
 

 

Pedro Henrique e José Ferreira celebraram Dia da Criança com 
crianças de Sintra 
Cabeças de cartaz do Allianz Sintra Pro estiveram esta quarta-feira na EB 2/3 de 
Colares 

 
 
Sintra (01.06.2016) – Os surfistas Pedro Henrique e José Ferreira estiveram esta 
quarta-feira, 1 de Junho, Dia da Criança, a assinalar a efeméride com cerca de cem 
crianças da Escola EB 2/3 de Colares do Agrupamento de Escolas Monte da Lua no 
Concelho de Sintra. 
 
Na conversa com os alunos, que durou cerca de quarenta minutos, os dois surfistas, que 
vão estar próxima etapa da Liga MOCHE, o Allianz Sintra Pro, explicaram como 
começaram a fazer surf, os benefícios deste desporto e como se desenrola a sua vida de 
surfistas profissionais. Depois da conversa, os dois surfistas responderam a inúmeras 
perguntas feitas de forma entusiasmada pelos aluno do 5º ano da escola. 
 
José e Pedro aproveitaram também a ocasião para convidar as crianças para irem até à 
Praia Grande em Sintra neste fim-de-semana, onde, entre os dias 3 e 5 de Junho, vai 
acontecer a quarta etapa da Liga MOCHE, liga nacional de surf, principal competição 
nacional da modalidade que atribui os títulos de campeões nacionais open. 
 
Depois da celebração, os surfistas mostraram-se felizes por terem participado neste 
momento e relembraram algumas memórias de quando também tinham aquelas idades. 
Pedro revelou que se lembra "muito bem da ida de surfistas à sua escola quando era 
jovem" e que a experiência foi "marcante" e que "nunca mais esqueceu", ideia que José 
partilha, explicando que "nestas idades, passava os dias de campeonato inteiros na praia, 
a ver os surfistas profissionais e a pedir autógrafos". Foi, assim, um pontapé de saída 
diferente para uma etapa da Liga MOCHE. 
 
Pedro Henrique, Cascais, 34 anos, ocupa neste momento o 2º lugar do ranking da Liga 
MOCHE, tendo vencido a terceira etapa da liga. É também o atual campeão europeu de 
surf. José Ferreira, Cascais, 24 anos, é o atual 7º classificado da Liga MOCHE, tendo 
terminado as últimas três edições desta competição dentro do top 5 nacional. 
 
A Associação Nacional de Surfistas (ANS) agradece a colaboração da Escola EB 2/3 de 
Colares e da Câmara Municipal de Sintra na organização desta celebração. 
 
Para além da disputa dos títulos nacionais, o Allianz Sintra Pro é também a terceira e 
última 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. Actualmente, os líderes deste sub-troféu são Gony 
Zubizarreta nos homens, sendo que Camilla Kemp e Carol Henrique dividem o primeiro 
lugar nas senhoras. 
Encontram-se também em disputa o Ramirez Junior Award e a Renault Expression 
Session, ambos atribuindo 2.500€ anuais, para além do Sintra Best Surfer 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 e o Allianz Sintra Pro são 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 Sintra, os parceiros oficiais RTP1, Cidade FM 
e GO-S.TV e os media partners Diário de Notícias, A Bola, Beachcam, SURFPortugal, 
ONFIRE e Surftotal e o apoio técnico da Federação Portuguesa de Surf e do Bar do Fundo.  

  

   


