
	  

	  

 

Allianz Ericeira Pro by Ericeira Surf & Skate 
Liga MOCHE 2015 tem início amanhã 

 

Lisboa, 26 de Março 2015 

A primeira etapa da Liga MOCHE 2015 – principal competição do surf nacional – inicia-se 
amanhã, na praia de Ribeira D’Ilhas, Ericeira. O Allianz Ericeira Pro by Ericeira Surf & 
Skate tem assim encontro marcado, a partir das 9h, com os melhores surfistas 
portugueses da actualidade, para o arranque da disputa pelos títulos nacionais da 
modalidade.  

“As previsões apontam para condições bastante homogéneas ao longo dos três dias,” 
adianta Pedro Monteiro, director de prova. “Vamos ter uma boa ondulação, com algum 
tamanho e vento forte de norte, o que vai colocar à prova a forma física dos surfistas. Mas 
temos também a maré vazia por volta da hora do almoço e, no Domingo, devido à 
mudança para o horário de Verão, a meio da tarde. Estamos assim com tempo e 
condições para fazermos a prova nos melhores momentos dos três dias, por isso vamos 
iniciar amanhã com a primeira fase masculina, estando a primeira fase feminina em stand 
by,” conclui. 

Entre as senhoras, Carina Duarte é um dos nomes a ter em conta. Surfista local da 
Ericeira e vencedora desta etapa em 2014, Carina encara o arranque da Liga MOCHE 
com “muita vontade de recomeçar as competições! É bom ter a primeira etapa em casa, 
onde me sinto sempre confortável e tenho o apoio da família e amigos. Tive um início de 
ano fantástico, com treinos intensivos na Austrália, em Marrocos e, esta semana, já em 
Ribeira D’Ilhas. Em Marrocos também apanhei alguns dias de vento forte, que vão ser as 
condições para esta prova, por isso mal posso esperar por amanhã e colocar em prática 
todo o trabalho de preparação,” conclui a bi-campeã nacional (2008 e 2013). 

Tiago Pires, o maior expoente do surf nacional, regressa no Allianz Ericeira Pro by Ericeira 
Surf & Skate a um contacto mais regular com a Liga MOCHE e encabeça uma lista de 10 
surfistas com impacto no surf mundial que estarão presentes no circuito que atribui os 
títulos nacionais de surf. 

“É bom estar de volta à Liga MOCHE, sobretudo em Ribeira D’Ilhas, uma praia onde estou 
literalmente em casa e que me traz sempre boas recordações. Com as previsões para os 
próximos três dias, sei que este campeonato vai exigir bastante do ponto de vista físico, 
por isso estou curioso por saber se vamos poder utilizar o apoio das motas de água... mas 
há ondas, que é o que mais interessa. Vai ser um arranque fantástico e diferente,” afirma o 
único surfista português que alguma vez competiu na elite mundial. 

 

 



	  

	  

 

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 amanhã, às 9h da manhã, para um ano que se 
prevê altamente competitivo, distribuindo mais de 70.000€ de premiação aos surfistas, um 
aumento de quase 25% face a 2014.  

Ao nível de troféus paralelos, a Liga MOCHE contará em todas as etapas 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 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, no caso específico da Ericeira, para o melhor 
júnior sub-18 masculino. 

Igualmente importante este ano 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 mais de 6.000€ 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/ 

 

Para mais informações à imprensa, contactar: 

info@purofeeling.com 
963726223 | 919129429 


