
	  
	  

	  

Allianz Ericeira Pro  
 

Vasco Ribeiro vence final de luxo 
 

Carina Duarte renova título da etapa 
 
Ericeira, 19 de Abril 2014 
 
O bi-campeão nacional (2011 e 2012) Vasco Ribeiro venceu o Allianz Ericeira Pro, a segunda 
etapa da Liga MOCHE, que hoje terminou na praia de Ribeira d’Ilhas, com boas ondas de um 
metro. Numa final de altíssimo nível e com scores muito elevados, “Vasquinho” bateu José 
Ferreira para conquistar o título da etapa e a liderança do ranking nacional. 
 
Os dois surfistas que melhor forma demonstraram ao longo de toda a prova encontraram-se na 
final e protagonizaram uma bateria de luxo, extremamente renhida e com constantes trocas na 
liderança, finalizando o heat com os dois maiores totais e cinco das dez melhores ondas de 
toda a etapa. 
 
José Ferreira começou melhor, marcando logo duas ondas na casa dos sete pontos, 
pressionando Vasco a dar o seu melhor. A meio da final, numa troca rápida de ondas, ambos 
elevaram substancialmente o seu score, mas Vasco Ribeiro, com um 9,25 e o único 10 da 
prova, deixou Zé Ferreira em combinação de duas ondas excelentes, que já não conseguiu 
encontrar. Os totais falam por si: Vasco Ribeiro – 19,25 pontos em 20 possíveis; José Ferreira 
– 17,80. Uma das finais mais competitivas de sempre da Liga MOCHE! 
 
“Não comecei logo ao ataque, pois sabia que a bateria tinha 30 minutos e decidi esperar pelas 
melhores ondas. Quando elas apareceram dei o máximo e acho que consegui mostrar o meu 
melhor surf na altura certa. Sabia que ia ser um heat difícil contra o Zé, pois ele tinha mostrado 
uma grande forma ao longo dos três dias, mas acabei por fazer aquela onda de 10 pontos, 
onde arrisquei bastante, o que acabou por fazer a diferença. Estou feliz por voltar às vitórias na 
Liga MOCHE, mas o ano ainda é longo e a luta pelo título ainda vai ter muitas reviravoltas,” 
afirmou cauteloso o campeão da etapa. 
 
José Ferreira, que ontem completou 22 anos, parecia destinado à sua primeira vitória na Liga 
MOCHE e a uma comemoração em grande, mas teve de contentar-se com o segundo lugar 
novamente, à semelhança do que já tinha acontecido nesta etapa em 2013.  
 
“É óbvio que queria muito vencer, mas de facto o Vasco esteve muito bem, respondeu à altura 
e acabou por virar o resultado. Lembrámo-nos bastante de uma outra final, que fizemos os 
dois, ainda juniores, nesta mesma praia e com ondas semelhantes. Foi muito engraçado... mas 
foi uma honra estar presente numa final destas, com pontuações tão altas e o público todo a 
aplaudir a cada onda. Sinto-me a surfar bem e vou continuar a treinar para as próximas provas. 
A vitória é uma questão de tempo...,” concluiu o agora vice-líder do ranking nacional. 
 
Vasco Ribeiro e José Ferreira já tinham feito dois heats muito disputados nas meias-finais, 
onde bateram Gony Zubizarreta e Tomás Fernandes, respectivamente. O galego residente na 
Ericeira repetiu assim o resultado alcançado na primeira etapa da Liga MOCHE e o júnior local 
ficou próximo da vitória alcançada aqui no ano passado. 
 
No quinto lugar ex-aequo, referente à eliminação nos quartos de final, ficaram Miguel Blanco, 
Luca Guichard, Marlon Lipke e Francisco Alves. Blanco, vice-campeão nacional em título, 
“vingou-se” mais tarde, a vencer a Malibu Expression Session com a melhor manobra (aéreo 
reverse), conquistando os 500€ do prémio para este troféu paralelo. 
 



	  
	  

	  

Nas senhoras, a campeã nacional em título, Carina Duarte, mandou para trás da costas o 
quinto lugar alcançado na Caparica e venceu novamente a “sua” etapa, pelo segundo ano 
consecutivo. Numa final também muito disputada entre as quatro atletas presentes, Carina 
levou a melhor sobre Teresa Bonvalot, Camilla Kemp e Ana Sarmento, respectivamente 
segunda, terceira e quarta classificadas. 
 
“Foi muito bom voltar a vencer em casa,” comentou Carina. “Normalmente não tenho tanta 
confiança no meu surf de backside (NR: de costas para a onda), por isso acabou por ser 
igualmente um grande incentivo. A final foi bastante disputada e foi pena a Ana ter feito aquela 
interferência que a empurrou para o quarto lugar, senão tínhamos conseguido os dois primeiros 
lugares para a Ericeira. Agora vou pensar na próxima etapa e treinar para ela,” comentou a 
agora vice-líder do ranking nacional feminino. 
 
No final desta segunda etapa da Liga MOCHE 2014, Francisco Rodrigues, presidente da 
Associação Nacional de Surfistas, não podia estar mais satisfeito. 
 
“Tínhamos um grande desafio à partida para esta prova, porque as previsões do mar não nos 
eram favoráveis. Contudo, Ribeira d’Ilhas mostrou-se novamente como um dos grandes palcos 
para receber eventos de surf e, com uma gestão do andamento da prova muito criteriosa pelo 
director de prova, Pedro Monteiro, foi possível optimizar e encontrar as melhores soluções para 
os nossos surfistas. O resultado está à vista, pois viu-se muito bom surf ao longo dos três dias 
de prova. Penso que hoje reforçou-se mais uma vez que temos uma geração de surfistas com 
grande qualidade. É com muito orgulho que vi o Vasco e o Zé a disputarem a final ao mais alto 
nível, onde se superaram enquanto adversários mas, admito, também a eles próprios. Ainda 
não foi desta que o público pôde ver o Zé a vencer, mas é também altamente saudável para o 
surf nacional ter o Vasco de volta às grandes prestações. No caso das senhoras, a 
competitividade não podia estar mais elevada e a Carina, mesmo depois de uma prova na 
Caparica mais apagada, surgiu em grande forma aqui na Ericeira. Muito obrigado ao 
espectáculo que os surfistas proporcionaram e também ao público, que cada vez mais vai 
acompanhando o que de melhor se faz no Surf Nacional. Parabéns a todos!”  
 
Ao nível dos troféus paralelos, estiveram também em disputa no Allianz Ericeira Pro as 
qualificações para os Moche Wildcards da etapa portuguesa do circuito mundial, que se 
disputam com base nas melhores ondas surfadas por cada atleta. Na Ericeira, a melhor onda 
foi de Vasco Ribeiro mas, no cômputo geral, Gony Zubizarreta continua a liderar, agora com 
Vasco Ribeiro no segundo lugar, José Ferreira no terceiro, Frederico Morais no quarto e Marlon 
Lipke no quinto. 
 
A próxima etapa da Liga MOCHE 2014 realiza-se na Praia Internacional, no Porto, dias 9, 10 e 
11 de Maio.  
 
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/ 
 


