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Campeões confiantes para o Sumol Porto Pro 
 
 
Lisboa, 30 de Abril 2014 
 
A terceira etapa da Liga MOCHE, principal competição do surf português, 
realiza-se na próxima semana, na Praia Internacional do Porto, entre os dias 9 
e 11 de Maio. 
 
Três semanas após a segunda etapa, o Sumol Porto Pro marca a viragem para 
a segunda metade do circuito que elege os campeões nacionais de surf, numa 
fase de alta competitividade entre os melhores surfistas portugueses. 
 
Vasco Ribeiro e Carina Duarte venceram a segunda prova do ano, na Ericeira, 
em finais extremamente disputadas, o que demonstra bem a importância da 
Liga MOCHE para estes atletas, que têm no panorama internacional alguns 
dos seus grandes objectivos. 
 
Para Vasco Ribeiro, que bateu José Ferreira na Ericeira, numa das finais mais 
emocionantes dos últimos anos, a vitória marcou o regresso ao topo do ranking 
nacional, lugar que ocupou em 2011 e 2012. 
 
“Fiquei muito feliz com aquela vitória e com a liderança do ranking nacional, 
mas ainda faltam três etapas, onde quero voltar a dar-me bem. O objectivo de 
voltar a ser campeão nacional está sempre presente, mas sei que para isso 
tenho de colocar em todas as etapas tudo o que tenho andado a treinar 
intensamente. Esta etapa no Porto é uma das minhas favoritas, pois a 
interacção com o público é sempre muito grande... e normalmente até me dou 
bem nessa prova, por isso vou confiante,” afirma Vasco. 
 
Para a actual campeã nacional, Carina Duarte, a vitória na Ericeira deu-lhe a 
confiança necessária para pensar num terceiro título, depois de um início de 
ano menos bom, na Costa de Caparica. 
 
“Na Ericeira senti-me literalmente em casa. Estive uma semana a treinar e a 
competir, descontraída, o que fez toda a diferença e acabou por resultar na 
vitória que tanto queria. Agora gostava de voltar a encontrar essa 
descontracção no Porto, onde também já consegui bons resultados. Tenho de 
colocar as pranchas para aquele tipo de ondas ‘no pé’,” comenta Carina. 
 
Esta etapa, novamente com o naming da Sumol, à semelhança do ano 
passado, marca igualmente a aposta continuada desta marca no surf nacional. 
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“O regresso do Sumol Porto Pro reforça, de forma inequívoca, a relação natural 
da Sumol ao Surf e, uma vez mais, na Invicta. Sumol e Surf partilham valores e 
targets comuns, com a promoção de um estilo de vida original, de saudável 
comunhão entre entretenimento e natureza para todos aqueles que são jovens 
de espírito. De 9 a 11 de Maio, com o Sumol Porto Pro, a Praia Internacional da 
Invicta vai ser palco desta grande competição nacional de surf,” confirma 
Mafalda Carvalho, gestora de patrocínios e eventos da marca Sumol. 
 
O regresso da Liga MOCHE, de 9 a 11 de Maio, à Praia Internacional, no Porto, 
marca também este circuito com uma das etapas mais urbanas possíveis, onde 
a ligação ao público é constante e apreciada por todos os intervenientes. 
 
“A realização no Porto de uma prova com a relevância desportiva como a desta 
etapa do Campeonato Nacional de Surf, confirma a natural vocação da cidade 
para acolher grandes eventos, sendo o surf uma das modalidades com as 
quais a cidade e o seu público têm demonstrado desde sempre uma grande 
empatia. A aposta na melhoria constante da qualidade das nossas praias e de 
toda a frente marítima em geral, garante hoje a existência de condições 
privilegiadas para a prática desta e de outras modalidades, num ambiente 
único que reúne praia, campo e cidade, a quem ninguém fica indiferente. 
Eventos como este sublinham de forma experiencial este ativo natural da nossa 
cidade, reforçando assim um dos seus muitos argumentos de animação e 
atração turística, contribuindo, consequentemente, para a estratégia global de 
deservolvimento económico preconizada para a cidade,” garante Hugo Neto, 
administrador executivo da PortoLazer. 
 
Ao nível dos troféus paralelos, estarão também em disputa no Sumol Porto Pro 
as qualificações para os Moche Wildcards da etapa portuguesa do circuito 
mundial (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, a melhor surfista sub-16, 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 terceira etapa da Liga MOCHE é uma organização da Associação Nacional 
de Surfistas e da Fire!, com o patrocínio do MOCHE, Sumol, Allianz, MEO, 
Malibu, Ramirez e Red Bull, os apoios locais da Câmara Municipal do Porto, 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/ 
 


