	
  

	
  

Allianz Algarve Pro
Vasco Ribeiro pode sagrar-se campeão nacional em Aljezur
Aljezur, 7 de Junho 2014
O actual líder do ranking nacional, Vasco Ribeiro, de 19 anos, pode sagrar-se
campeão nacional de surf pela terceira vez no Allianz Algarve Pro, quarta etapa
da Liga MOCHE.
Ribeiro, que já conquistou os títulos de 2011 e 2012, detém o recorde de
campeão nacional de surf mais jovem de sempre (aos 17 anos) e pode agora
bater outro recorde – o de tri-campeão mais novo de sempre.
Para o conseguir, no entanto, Vasco não tem uma tarefa fácil pela frente. Terá
de alcançar a final desta quarta etapa, ou vencê-la, se o seu adversário na
última bateria do evento for José Ferreira.
Se conseguir alcançar o seu terceiro título nacional, Vasco junta-se assim a
João Antunes e José Gregório, os outros dois únicos surfistas portugueses com
três títulos conquistados, ficando a apenas um de Ruben Gonzalez, o detentor
do recorde de títulos nacionais open, com quatro.
Para já, Vasco tem cumprido o seu objectivo, encontrando-se na terceira fase
da prova, a três baterias de alcançar a final do Allianz Algarve Pro.
“Não penso muito nisso!... Tenho feito um heat de cada vez, onde tento colocar
o melhor surf que sei. Se acontecer, óptimo! Se não acontecer, não é o fim do
mundo. Hoje as condições estavam exigentes, mas consegui vencer a minha
bateria. Amanhã logo vemos como estarão as ondas,” afirmou Vasco Ribeiro,
sacudindo a pressão.
O Allianz Algarve Pro recomeçou hoje, com ondas de dois metros, na Praia do
Amado, confirmando as previsões da entrada de uma forte ondulação de
Oeste, o que exigiu bastante aos atletas, tanto do ponto de vista físico como
táctico.
Realizaram-se apenas as oito baterias do segundo round masculino, nas quais
surfistas como Eduardo Fernandes, Justin Mujica (ex-campeão nacional) ou
Marlon Lipke (ex-top mundial) foram eliminados da prova de forma
surpreendente.

	
  

	
  

	
  

Marlon fazia parte de uma boa lista de surfistas algarvios em destaque nesta
etapa, que também acabaram eliminados do Allianz Algarve Pro. A ele
juntaram-se Miguel Mouzinho, Alexandre Botelho, João Mealha, Francisco
Duarte e Paulo Almeida.
Dos surfistas locais em prova esta manhã, restam apenas os gémeos Luca e
Joackim Guichard, que avançaram para a terceira fase. Outros destaques do
dia ficaram por conta de Miguel Blanco, Gony Zubizarreta, Pedro Henrique,
João Kopke, Pedro Coelho ou Luís Perloiro, que é agora o surfista mais jovem
em prova, com 15 anos.
Com a passagem ao quadro dos últimos dezasseis surfistas em prova, Perloiro
cumpre um dos seus objectivos para esta etapa, vencendo o Ramirez Júnior
Award, que atribui 500€ ao melhor surfista sub-16 masculino da etapa. Luís
mostra também um futuro promissor, uma vez que esta é já a terceira etapa, de
quatro realizadas este ano, em que consegue ser o melhor surfista sub-16 em
prova.
Mas o maior destaque de hoje vai para Nicolau Von Rupp, que fez a melhor
onda e o maior score do dia, respectivamente 8.5 e 15 pontos em 10 e 20
pontos possíveis.
“As condições de hoje eram muito semelhantes às que encontro muitas vezes
na Praia Grande, de onde sou local. Por isso estava bastante à vontade. Ainda
fiquei indeciso entre levar uma prancha de 6 pés ou uma 6’2”... optei pela 6’2” e
ainda bem, porque a capacidade extra de remada fazia a diferença. O mar
estava difícil mas as ondas quebravam no sítio certo, era apenas uma questão
de paciência e atenção. Foi assim que apanhei a minha melhor onda, bastante
comprida, a 30 segundos do fim da bateria, onde consegui mostrar bom surf e
fazer boas manobras,” comentou Nicolau.
O Allianz Algarve Pro recomeça amanhã, na Praia do Amado, em Aljezur, a
partir das 8h da manhã, para a conclusão desta quarta etapa da Liga MOCHE.
Ao nível dos troféus paralelos, estão também em disputa no Allianz Algarve Pro
as qualificações para os Moche Wildcards da etapa portuguesa do circuito
mundial (lideradas por Vasco Ribeiro) e a Malibu Expression Session, que
atribui 500€ à melhor manobra.
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 quarta 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 Região de Turismo do Algarve e da
Câmara Municipal de Aljezur, 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 e do Algarve Surf Clube.

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-ae747d33e45e256c/Liga%20MOCH
E%202014/

	
  

