
	  
	  

	  

Montepio Cascais Pro by Ericeira Surf & Skate 
 

Decisão do título nacional de surf masculino é esta semana 
 
 
Cascais, 8 de Setembro 2014 
 
É já esta semana que se realiza a última etapa da Liga MOCHE, a partir da próxima quinta-
feira, em Cascais. O Montepio Cascais Pro by Ericeira Surf & Skate realiza-se entre 11 e 13 de 
Setembro e será decisivo para a atribuição do título nacional de surf masculino, entre o actual 
campeão, Frederico Morais e o bi-campeão nacional (2011 e 2012) Vasco Ribeiro. 
 
Para além desta decisão, estão ainda em jogo outros três importantes troféus paralelos. O 
Moche Wildcards, que atribui os 10 primeiros lugares para o campeonato de triagem da etapa 
portuguesa do circuito mundial, a realizar nos dias 3 e 4 de Outubro, em Peniche, é um deles. 
 
Neste ranking específico, Vasco Ribeiro também lidera, com José Ferreira em segundo lugar, 
Miguel Blanco em terceiro, Tomás Fernandes em quarto e Gony Zubizarreta em quinto. Mas 
tudo pode mudar nesta etapa, o que constitui um incentivo extra para todos os atletas. 
 
“É uma iniciativa fantástica e muito justa do MOCHE,” comenta José Ferreira. “Através das 
melhores ondas de cada atleta em cada etapa podemos ficar com uma boa noção de quem 
está verdadeiramente em forma para representar bem Portugal no evento de triagem e tentar 
conquistar um wildcard na etapa do WCT em Peniche. Nesta última prova, para além do 
melhor lugar possível no ranking nacional, vou estar focado em cada onda que faça, de forma a 
tentar vencer este troféu paralelo,” conclui o surfista do Guincho. 
 
Outro troféu importante no Montepio Cascais Pro by Ericeira Surf & Skate é a última Malibu 
Expression Session do ano, que atribui 500€ à melhor manobra, numa competição realizada à 
parte do evento principal.  
 
Luca Guichard foi um dos grandes vencedores deste troféu paralelo em 2013, mas ainda não 
conseguiu repetir a dose este ano. “Tenho um carinho especial pelas Malibu Expression 
Sessions, pois venci duas no ano passado! Naquele heat, somos quase completamente livres 
de critérios de julgamento, o que acaba por parecer uma sessão de freesurf entre amigos, onde 
podemos arriscar manobras aéreas mais expressivas, que eu adoro. Este ano ainda não 
consegui vencer uma, mas vou concentrar-me nesta etapa e tentar trazer esse troféu para 
casa,” afirma o surfista algarvio. 
 
O terceiro troféu paralelo em jogo é o Ramirez Júnior Award, que irá premiar o melhor surfista 
masculino sub-18 da etapa, também com 500€ extra. Já um motivo de competitividade 
saudável entre os surfistas mais novos que participam na Liga MOCHE, teve este ano em Luís 
Perloiro um dos mais aguerridos competidores. 
 
“Já venci uma vez o Ramirez Júnior Award em 2014, mas era sub-16. Noutras duas etapas 
voltei a ser o melhor sub-16, mas o troféu estava para o feminino ou para sub-18... no entanto 
vou voltar a tentar vencer em Cascais, pois gosto bastante das ondas nas duas praias onde o 
campeonato pode decorrer. Vai ser um bocadinho mais difícil, porque há surfistas mais velhos 
do que eu a tentar o mesmo, mas não será impossível,” arrisca o jovem surfista, de 15 anos. 
 
 
 



	  
	  

	  

 

Nesta etapa em particular, está também em jogo o Prémio Ericeira Surf & Skate, que irá para o 
surfista sem patrocínio principal melhor colocado no ranking final da Liga MOCHE 2014. O 
vencedor deste prémio será convidado a integrar o team da Ericeira Surf & Skate em 2015, 
onde terá incluído material para a prática da modalidade, bem como as inscrições em todas as 
provas oficiais da ANS. 
 
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 quinta etapa da Liga MOCHE é uma organização da Associação Nacional de Surfistas e da 
Fire!, com o patrocínio do MOCHE, Montepio, Ericeira Surf & Skate, Allianz, MEO, Malibu, 
Ramirez e Red Bull, o apoio local da Câmara Municipal de Cascais, 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. 
 
O Spot promocional da quinta etapa da Liga MOCHE pode ser visto em: 
 
http://youtu.be/Ab0Pe2OTD50 
 
 
 
 
 

 

 

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: 

info@purofeeling.com 
963726223 | 919129429 

Organização: 
Associação Nacional de Surfistas 

www.ansurfistas.com 
 

Créditos das fotos para Pedro 
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Todas as informações relativas 

à Liga MOCHE 2014 
estão também disponíveis em  
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7d33e45e256c/Liga%20MOCH
E%202014/ 
 


