
 
 
 

 

Carol Henrique vence o Allianz Sintra Pro 

Dia em cheio na Praia Grande coroa campeã da etapa e dá o pontapé de saída na 
categoria masculina 

 
Sintra (03.06.2016) – Foi um dia em cheio para Carol Henrique! A surfista de Cascais, 
20 anos, conquistou esta sexta-feira, na Praia Grande em Sintra, o Allianz Sintra Pro, 
conseguindo assim a sua terceira vitória consecutiva na Liga MOCHE 2016. A Carol 
conquistou ainda a Allianz Triple Crown, troféu especial da Liga, e assumiu-se como 
favorita à conquista do título nacional de 2016. A competição masculina continua 
amanhã. 
 
Na última bateria da categoria feminina, Carol Henrique derrotou a ex-bicampeã 
nacional Carina Duarte que, curiosamente, lhe tinha ganho na primeira fase da 
competição. Depois da vitória, a terceira consecutiva na Liga MOCHE, Carol não 
escondeu a sua satisfação: "Hoje posso dizer que estou cansada! Vou dar tudo por tudo 
até ao último minuto para ganhar o título nacional. O ano tem-me corrido muito bem e 
mostra que os treinos e a dedicação têm resultado. Quero agradecer a toda a gente à 
minha volta e aos patrocinadores, sinto-me abençoada por ter estas pessoas comigo". A 
surfista de Cascais derrotou a surfista da Ericeira fazendo 10.75 contra os 6.60 da sua 
adversária. 
 
Para além da vitória na etapa, Carol foi também a vencedora da Allianz Triple Crown, 
recebendo 2000 euros pelo sucesso conseguido no cômputo das três etapas com naming 
sponsor Allianz. Sobre a conquista deste troféu, a surfista de Cascais confessa que "tentei 
não pensar muito nisso e concentrar-me apenas no meu surf, que é o mais importante. 
Agora que o conquistei, estou muito feliz!". Carol sucede a Teresa Bonvalot como 
vencedora deste troféu. Nos homens, o vencedor só será conhecido no decurso do fim-
de-semana. 
 
Na competição feminina, destaque ainda para Beatriz Santos que venceu o Ramirez 
Junior Award ao ser a melhor surfista sub16 em prova e para Leonor Fragoso que 
ganhou a categoria feminina do Sintra Best Surfer ao ter sido a melhor surfista local em 
prova. 
 
A competição masculina também foi para a água neste primeiro dia de prova para a sua 
primeira ronda. Nesta fase, que foi feita alternadamente com as rondas da categoria 
feminina, ninguém se destacou mais que o ex-tricampeão nacional Vasco Ribeiro que, na 
última bateria da ronda, fez a melhor onda (9 pontos em 10 possíveis) e a melhor 
pontuação (16,25 pontos em 20 possíveis) do Allianz Sintra Pro até ao momento. Pedro 
Henrique e Luís Perloiro também se mostraram em excelente forma e avançaram para a 
segunda fase, com a segunda e terceira melhor pontuação do dia, respectivamente. 
Frederico Morais, atual campeão nacional, e Tiago Pires, também garantiram a 



 
 
 

 

qualificação para a segunda fase. 
 
Para amanhã, Sábado, dia 2, a chamada para a continuação do Allianz Sintra Pro está 
marcada para as 10:00 da manhã. 
 
Resultados finais da prova 
Final feminina: Carol Henrique, 10.75 vs Carina Duarte, 6.6; 
Ramirez Júnior Award (sub16 feminino): Beatriz Santos. 
 
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.  

  

   


