
	  
	  

	  

Allianz Ericeira Pro  
 

Vasco Ribeiro em destaque no primeiro dia de prova 
 
Ericeira, 17 de Abril 2014 
 
Arrancou hoje, na praia de Ribeira d’Ilhas, o Allianz Ericeira Pro, segunda etapa 
da Liga MOCHE, a principal competição do surf nacional. Com ondas de meio 
metro, os melhores surfistas nacionais disputaram a primeira fase masculina, a 
partir das 8h45m da manhã. 
 
O bi-campeão nacional (2011 e 2012) Vasco Ribeiro foi o maior destaque, ao 
vencer a sua bateria com o maior total do dia (16,15 pontos em 20 possíveis), 
graças às duas melhores ondas da competição até agora (8,15 e 8 pontos). 
 
Frederico Morais, campeão nacional em título e vencedor da primeira etapa da 
Liga MOCHE 2014, também esteve em destaque hoje, com 13 pontos no seu 
heat do primeiro round, bem como o local Tomás Fernandes (13,90 pontos), 
defensor do título desta prova, e Filipe Jervis, que conseguiu o segundo maior 
total (14,25 pontos) do dia. 
 
A maior surpresa ficou por conta da eliminação do também local Luís Eyre, 
quinto classificado na Ericeira em 2013, que este ano perdeu de primeira. 
Surpresa também, as eliminações de David Raimundo, Nuno Telmo e João 
Mealha, ex-top nacionais. 
 
“Foi um dia em que testámos os limites mínimos da competição e dos surfistas, 
que responderam com boas pontuações, mesmo assim. Amanhã teremos uma 
subida do tamanho das ondas e Sábado será provavelmente o melhor dia, o 
que nos deixa descansados quanto ao resto da competição,” afirma Pedro 
Monteiro, director de prova. 
 
Amanhã, novamente a partir das 8h, o Allianz Ericeira Pro volta à água, na 
praia de Ribeira d’Ilhas, para o início da segunda fase masculina e da primeira 
feminina, desta que é a segunda etapa da Liga MOCHE 2014. 
 
Ao nível dos troféus paralelos, estão igualmente em disputa no Allianz Ericeira 
Pro as qualificações para os Moche Wildcards da etapa portuguesa do circuito 
mundial (actualmente lideradas por Gony Zubizarreta), a Malibu Expression 
Session, que atribui 500€ à melhor manobra e ainda o Ramirez Júnior Award, 
que irá premiar, nesta etapa, o melhor surfista sub-18 masculino, também com 
500€ extra. 
 



	  
	  

	  

 

Todas as etapas da Liga MOCHE têm transmissão em directo no MEO Kanal 
202020; pela internet, em www.liga.moche.pt; na app mobile Surf MOCHE, 
bem como na RTP, através de resumos dedicados. 
 
A segunda etapa da Liga MOCHE é uma organização da Associação Nacional 
de Surfistas e da Fire!, com o patrocínio do MOCHE, Allianz, MEO, Malibu, 
Ramirez e Red Bull, os apoios locais da Câmara Municipal de Mafra e do 
Ericeira Surf Clube, os parceiros oficiais RTP, Mega Hits, GO-S.TV e Puro 
Feeling, bem como os media partners Jornal i, Jornal Record, SURFPortugal, 
ONFIRE e Beachcam, contando também com o apoio técnico da Federação 
Portuguesa de Surf. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Transmissões da Liga 
MOCHE: 

 
RTP – Reports diários e 

resumo do evento 
Website – liga.moche.pt 

Meo Kanal – 202020 
App Mobile – Surf Moche 

 

Gabinete de Imprensa: 
 

Para mais informações à 
imprensa, contactar: 
www.purofeeling.com 
info@purofeeling.com 

963726223 | 919129429 

Organização: 
Associação Nacional de Surfistas 

www.ansurfistas.com 
 

Créditos das fotos para Pedro 
Mestre/Liga MOCHE, Ricardo 
Bravo/Liga MOCHE ou Pedro 

Lopes/Liga MOCHE 
Todas as informações relativas 

à Liga MOCHE 2014 
estão também disponíveis em  

https://meocloud.pt/link/86a44f
33-93ab-4dd4-ae74-
7d33e45e256c/Liga%20MOCH
E%202014/ 
 


