
 
 
 

 

4ª etapa da Liga MOCHE começa amanhã na Praia Grande 

Allianz Triple Crown perto de conhecer os campeões de 2016 
 
 
Sintra (02.06.2016) – Está tudo a postos para o começo do Allianz Sintra Pro, quarta 
etapa da Liga MOCHE 2016 e última prova a contar para o Allianz Triple Crown. A 
chamada para o primeiro dia de prova está marcada para as 8:00 desta sexta-feira, com 
a competição feminina a começar assim que possível. 
 
O quadro de competição já é conhecido, fazendo-se notar a ausência de Teresa Bonvalot, 
bi-campeã nacional em título, assim como Gony Zubizarreta, actual líder do ranking, e 
Marlon Lipke, 3º no ranking da Liga MOCHE. 
 
Para além de definir quem são os verdadeiros candidatos ao título nacional, o Allianz 
Sintra Pro marca ainda o fim do cobiçado Allianz Triple Crown, fator de interesse extra 
para os três dias de competição e que no final distribuirá uma premiação monetária de 
mais de 6.000€ aos surfistas vencedores. 
 
A luta pela vitória neste troféu da Liga Moche está bastante aquecida, tanto no feminino 
como no masculino. No caso das senhoras, sem Teresa Bonvalot, vencedora de 2015, na 
corrida, e com as demais surfistas bastante distanciadas em pontuação, o cheque será 
entregue à surfista que terminar mais à frente na competição entre Carol Henrique e 
Camilla Kemp. 
 
No caso dos homens, o facto de Gony Zubizarreta estar fora desta etapa deixa bastante 
espaço a um vasto grupo de surfistas que, tendencialmente, terão mais potencialidade 
em pontos para superar o surfista da Ericera. Vasco Ribeiro é o que melhor se posiciona 
mas a ele juntam-se Pedro Henrique, Filipe Jervis, José Ferreira, Tomás Fernandes, 
Guilherme Fonseca, Frederico Morais e Tiago Pires, tendo este último vencido o troféu 
em 2015. 
 
No quadro de competição, destaque para as seguintes baterias do round inaugural onde 
se espera uma forte competitividade: 
 
Bateria 6: Frederico Morais x Francisco Almeida x Elohe Alvarez x André Pedroso 
Bateria 8: Pedro Henrique x Salvador Couto x Francisco Alves 
Bateria 10: Frederico Magalhães x Miguel Blanco x Pedro Boonman x João Vidal 
 
Uma nota especial para os wildcards e convidados para a prova da Praia Grande. Se por 
um lado, José Bruschy (vencedor sub-14 do Circuito Regional de Surf do Norte) e Gabriel 
Ribeiro (vencedor sub-14 do Circuito Regional de Surf do Centro) aceitaram o habitual 
convite da Associação Nacional de Surfistas feito aos mais novos, por outro, alguns de 



 
 
 

 

surfistas locais irão marcar presença e disputar os 1.500€ do Sintra Best Surfer, tais 
como, André Pedroso, João Macedo, Manuel Cotta e Camila Cardoso. 
 
Curiosamente, André Pedroso vai surfar contra o atual campeão nacional, Frederico 
Morais, e explica que "Já me tinham convidado no ano passado, mas não pude ir por na 
altura estar lesionada. Estou feliz por ter sido convidado novamente e entusiasmado por 
ir participar. Os miúdos estão com imenso nível, vamos ver se ainda vou a tempo de 
aprender alguma coisa (risos)". Por seu turno, João de Macedo irá defrontar o vencedor 
em título desta etapa, Eduardo Fernandes. 
 
Para além da Allianz Triple Crown, Renault Expression Session e da competição 
principal do Allianz Sintra Pro, muitas outras iniciativas vão trazer animação à praia, tais 
como sessões de autógrafos, pinturas e personalização de pranchas, tshirts e skates no 
Random Spot do MOCHE; um conjunto de iniciativas de conselhos e segurança no mar 
organizadas pela Allianz Seguros, vários test drive do Renault Captur e ainda uma sunset 
party que está a ser preparada pelo Bar do Fundo. 
 
Os principais momentos da agenda são os seguintes: 
 
1º dia - Sexta-feira, 3 de Junho 
08h00 - Call primeiro dia de competição 
10h00 - Aulas de Surf gratuitas por MOCHE 
11h00 - Jogo de Bubble Ball promovido por Renault 
12h00 - Palestra Safe Surf promovida pela Allianz 
 
2º dia - Sábado, 4 de Junho 
08h00 - Call segundo dia de competição (por confirmar) 
10h00 - Aulas de Surf gratuitas por MOCHE 
12h00 - Campeonato Bubble Ball promovido por Renault 
16h00 - Sessão de Autógrafos promovida por MOCHE 
17h00 - Sunset Party no Bar do Fundo com os DJ Los Duos 
 
3º dia - Domingo, 5 de Junho 
09h00 - Call terceiro dia de competição (por confirmar) 
12h00 - Aula de surf gratuita por Renault 
15h00 - Finais do Allianz Sintra Pro 
16h00 - Cerimónia de Entrega de Prémios do Allianz Sintra Pro 
 
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. 
 



 
 
 

 

Encontram-se também em disputa o Ramirez Junior Award (nesta prova entregue à 
melhor surfista sub-16) 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 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.  

  

   


