
 
 
 

 

Júniores brilham na Praia Grande 
Vasco Ribeiro volta a fazer a melhor pontuação do dia 
 
 
Sintra (04.06.2016) – Está à vista a nova geração da Liga MOCHE. No segundo dia de 
Allianz Sintra Pro, quarta etapa da liga nacional de surf e última a contar para a Allianz 
Triple Crown, foram os surfistas júnior Jácome Correia e Dylan Groen que, a par do ex-
tricampeão nacional Vasco Ribeiro, estiveram em maior evidência, qualificando-se para 
os quartos-de-final desta prova. 
 
Num dia curto mas emocionante na Praia Grande em Sintra, que começou a meio da 
manhã, a segunda ronda da categoria masculina deixou logo antever o que viria a 
acontecer mais tarde, mostrando que a par dos cabeças de série, como Vasco Ribeiro ou 
Frederico Morais, outros nomes mostravam já as suas intenções. Infelizmente, foi já 
nesta segunda fase da categoria masculina que nos despedimos de Eduardo Fernandes, 
vencedor desta etapa em 2015, e Guilherme Fonseca, que tem estado em bom plano na 
Liga deste ano. 
 
Mas os grandes momentos do dia estavam ainda para vir e chegaram na terceira ronda 
do Allianz Sintra Pro. Logo na primeira bateria, Pedro Henrique, segundo do ranking 
nacional e vencedor da etapa anterior, e Jácome Correia qualificaram-se para os quartos-
de-final. Este resultado é especialmente relevante no caso deste último surfista, Jácome. 
Aos 17, o açoriano consegue chegar as fases homem-a-homem pela primeira vez. 
 
Na terceira bateria da fase, talvez a mais disputada do dia, como mostram os resultados 
finais, Miguel Blanco, regresso à competição depois de ausência no Porto, levou a vitória, 
acompanhado pelo júnior Dylan Groen.  O cascalense de 17 a chega pela primeira vez às 
fases homem-a-home da Liga MOCHE. 
 
As melhores pontuações do dia ficaram a cargo de Vasco Ribeiro. O ex-tricampeão 
nacional não deu hipóteses aos seus adversários na quarta bateria da terceira ronda, 
totalizando 17,2 pontos (em 20 possíveis), deixando Tiago "Saca" Pires na segunda 
posição. 
 
Ao fim do dia, foi ainda para a água a excitante Renault Expression Session que foi ganha 
de forma radical, com um aéreo reverse de backside, por Pedro Henrique. 
 
Amanhã, Domingo, será o último dia de Allianz Sintra Pro e onde serão apurados os 
vencedores da prova e da Allianz Tripel Crown. A chamada está marcada para as 11:30. 
 
Os quartos-de-final masculinos do Allianz Sintra Pro têm o seguinte alinhamento: 



 
 
 

 

 
Bateria 1: Pedro Henrique x José Ferreira; 
Bateria 2: Frederico Morais x Jácome Correia; 
Bateria 3: Miguel Blanco x Tiago Pires; 
Bateria 4: Vasco Ribeiro x Dylan Groen 
 
Resultados finais da prova 
Final feminina: Carol Henrique, 10.75 vs Carina Duarte, 6.6; 
Ramirez Júnior Award (sub16 feminino): Beatriz Santos. 
Renault Expression Session: Pedro Henrique 
 
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.  

  

   


