	
  

Allianz Ericeira Pro by Ericeira Surf & Skate
Campeões nacionais defendem título perante forte concorrência

Lisboa, 19 de Março 2015
O Allianz Ericeira Pro by Ericeira Surf & Skate, primeira etapa da Liga MOCHE, principal
competição do surf nacional, que reúne os melhores surfistas portugueses nas melhores ondas
do país e atribui os títulos de Campeões Nacionais, realiza-se no final da próxima semana, na
praia de Ribeira D’Ilhas, Ericeira, uma das ondas de maior performance em Portugal,
concretizando-se como cenário ideal para lançar a luta pelos títulos máximos do Surf em
Portugal.
Entre 27 e 29 de Março, Vasco Ribeiro e Teresa Bonvalot iniciam a defesa dos títulos nacionais
masculino e feminino, conquistados em 2014. Vasco, de 20 anos, iniciou no ano passado em
Ribeira D’Ilhas uma série de vitórias e bons resultados que o levaram à conquista do seu
terceiro título nacional, voltando assim, pela primeira vez em competição, à praia que o viu
sagrar-se campeão do mundo júnior no passado mês de Novembro.
“Estou muito contente por começar finalmente a Liga MOCHE,” afirma o agora tri-campeão
nacional. “O ano passado foi muito competitivo e espero que este ano seja ainda mais! Ter a
primeira etapa em Ribeira D’Ilhas é óptimo, pois tenho dali excelentes recordações. É uma
onda de que gosto muito, por isso espero que dê boas ondas, que seja um campeonato
equilibrado e que ganhe o melhor. Há sempre alguma pressão, mas não me vou preocupar
com isso. Vou apenas tentar dar o meu melhor e fazer o meu surf... se no final do ano estiver
novamente na luta pelo título, fantástico,” conclui entusiasmado Vasco, que também se sagrou
campeão mundial de surf Pro Junior nesta praia, em 2014.
Já Teresa Bonvalot, de 15 anos, volta também a Ribeira D’Ilhas, depois de ser coroada como a
quinta melhor surfista júnior do mundo, mas desta feita em estreia na defesa de um título
nacional. “Não sei como vai ser, pois é a primeira vez que isto me acontece, mas estou
desejosa de iniciar a Liga MOCHE outra vez! É óptimo surfar com as amigas e amigos, embora
a competitividade esteja sempre lá; todos queremos ganhar. É-me indiferente iniciar a Liga na
Costa ou na Ericeira, desde que hajam boas ondas, que é o que desejo para a próxima
semana,” comenta Teresa, que conquistou o seu primeiro título sénior em 2014, ainda com 14
anos.
Com o mote “Amigos, Amigos, Ondas à Parte”, que corporiza o espírito de amizade entre os
surfistas fora de água mas a cada vez maior competitividade e espectacularidade dentro de
água, a Liga MOCHE arranca este mês para um ano que se prevê altamente competitivo,
incluindo mais de dez nomes de referência a nível mundial.
“Estamos muito contentes com o arranque da Liga MOCHE,” afirma Isabel Corte Real, Brand
Manager do MOCHE. “É obviamente um campeonato onde gostamos muito de estar presentes,
que tem uma excelente estrutura, atletas e bons spots para surfar. A expectativa é sempre alta
e pretendemos melhorar sempre, em relação ao ano anterior. Vamos ter algumas novidades
este ano, por isso aguardamos confiantes pelo que aí vem,” conclui.

	
  

	
  
Também Francisco Rodrigues, Presidente da Associação Nacional de Surfistas, aguarda com
expectativa o início da Liga MOCHE 2015.
“Depois de lançarmos a Liga Moche no Museu do Desporto, bem no centro da capital de
Portugal e do desporto nacional, conferindo máxima importância aos títulos nacionais, vamos
agora ao palco mais histórico do Surf em Portugal. Ir a Ribeira D’Ilhas com um lote tão rico de
talentos do surf mundial, iniciando aqui a longa e concorrida luta aos títulos nacionais, são
ingredientes que só podem resultar num espectáculo de excelência. O Surf nacional atravessa
um período altamente favorável, com um clima sereno entre todos os valores da nossa
modalidade mas, assim que vestem a licra, só se interessam em ganhar! O mote está lançado:
Amigos, amigos, ondas à parte,” comenta o responsável.
A Liga MOCHE 2015 vai assim começar, no próximo dia 27 de Março, distribuindo cerca de
71.350€ de premiação aos surfistas, um aumento de quase 25% face a 2014.
Ao nível de troféus paralelos, a Liga MOCHE contará este ano com as Renault Expression
Sessions, um espectáculo à parte em que só a melhor manobra interessa para a vitória, sendo
atribuídos 2.500€ anuais ao(s) vencedor(es).
Também em disputa em 2015 estará novamente o Ramirez Junior Award, um troféu que
premeia os melhores juniores da Liga MOCHE com 2.500€ anuais e que conta com objetivos
intercalados ao longo das cinco etapas, mas sempre com o foco nos surfistas sub-16, no caso
específico da Ericeira, para o melhor júnior masculino.
Igualmente importante é o regresso da Allianz Triple Crown que, no conjunto das três provas
com Naming Sponsor Allianz, designadamente as etapas da Ericeira, Caparica e Sintra, irá
distribuir 6.350€ entre o vencedor masculino e a vencedora feminina.
Todas as etapas da Liga MOCHE têm transmissão em direto no MEO Kanal 202020; pela
internet, em www.liga.moche.pt; na app mobile Surf MOCHE, bem como na RTP, através de
resumos dedicados.
O Allianz Ericeira Pro by Ericeira Surf & Skate é uma organização da Associação Nacional de
Surfistas e da Fire!, com o patrocínio do MOCHE, Allianz Seguros, Renault, Ramirez, Red Bull,
Ericeira Surf & Skate, o apoio local do Município de Mafra, os parceiros oficiais RTP, GO-S.TV
e Puro Feeling, bem como os media partners Mega Hits, A Bola, Surf Portugal, ONFIRE e
Beachcam, contando também com o apoio técnico da Federação Portuguesa de Surf.
O vídeo de promoção do Allianz Ericeira Pro by Ericeira Surf & Skate pode ser visto em:
http://youtu.be/gy9a8JATMUg
Todas as informações relativas à Liga MOCHE 2015, incluindo fotos em alta resolução, estão
disponíveis em:
https://meocloud.pt/link/af58dbeb-163c-43e4-88ee-02315b6c10ad/Liga%20MOCHE%202015/
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