
	  
	  

	  

Montepio Cascais Pro by Ericeira Surf & Skate 
 

Tudo a postos para a última etapa da Liga MOCHE 
 
Cascais, 10 de Setembro 2014 
 
Tem início já amanhã o Montepio Cascais Pro by Ericeira Surf & Skate, a derradeira etapa da Liga 
MOCHE 2014, que se prolonga até ao próximo Sábado, dia 13. 
 
Agendada para a praia do concelho de Cascais que melhores condições proporcionasse perante as 
previsões meteorológicas, a decisão foi tomada e teremos esta quinta etapa do circuito que atribui os 
títulos nacionais de surf a decorrer na praia do Guincho. 
 
“As previsões apontam para uma boa ondulação de Oeste/Noroeste e vento de Sul, que são condições 
óptimas para o Guincho,” confessa Pedro Monteiro, director de prova. “Depois de conversar com Tiago 
Matos, o director técnico da Liga, foi fácil decidir o local de realização desta última etapa, que tem na 
discussão do título nacional masculino um dos seus maiores atractivos. Para o primeiro dia temos o call 
marcado para as 9h da manhã e a possibilidade de fazermos a primeira fase masculina, bem como a 
primeira feminina,” conclui. 
 
Com as boas condições esperadas, a luta pelo título nacional de surf masculino, entre o actual campeão, 
Frederico Morais e o bi-campeão nacional (2011 e 2012) Vasco Ribeiro, será com certeza um espectáculo 
a não perder. 
 
Mas outros surfistas terão seguramente uma palavra a dizer na disputa pela vitória no Montepio Cascais 
Pro by Ericeira Surf & Skate, como Nicolau Von Rupp, o vencedor da quarta etapa da Liga MOCHE, em 
Aljezur. 
 
“O meu objectivo é sempre vencer, mas depois da vitória na Praia do Amado e com as óptimas condições 
que estão previstas para o Guincho, a minha motivação cresceu bastante para esta última prova,” afirma 
o surfista da Praia Grande. “No ano passado, com ondas fortes, consegui ficar em segundo lugar nesta 
etapa e agora gostava de subir um degrau no pódio,” assume confiante Von Rupp. 
 
Na prova feminina, apesar do título nacional já estar entregue a Teresa Bonvalot, de 14 anos, a disputa 
pelos lugares seguintes do ranking nacional estão ainda em aberto. Forte candidata ao vice-título é a 
campeã nacional do ano passado, Carina Duarte, também vencedora da etapa em Aljezur. "É claro que 
quero vencer esta etapa, mas principalmente quero mostrar o surf que tenho conseguido fazer nos 
treinos,” confessa Carina.  
 
Também Camilla Kemp, vice-campeã nacional e vencedora desta prova em 2013, admite estar “muito 
motivada para a última etapa da Liga MOCHE. Estou a jogar em casa, sinto-me a surfar bem e como o 
título de vice-campeã ainda está em aberto, vou tentar alcançá-lo.” 
 
Ao nível dos troféus paralelos, estão também em disputa no Montepio Cascais Pro by Ericeira Surf & 
Skate as qualificações finais para os Moche Wildcards da etapa portuguesa do circuito mundial, que são 
lideradas por Vasco Ribeiro, com José Ferreira em segundo lugar, Miguel Blanco em terceiro, Tomás 
Fernandes em quarto e Gony Zubizarreta em quinto.  
 
Igualmente em disputa estará a quinta Malibu Expression Session, que atribui 500€ à melhor manobra e o 
Ramirez Júnior Award, que irá premiar o melhor surfista masculino sub-18 da etapa, também com 500€ 
extra. 
 
Nesta etapa em particular, está ainda 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. 
 



	  
	  

	  

 

Também amanhã, dia 11, pelas 19h, decorrerá uma sessão de autógrafos com alguns dos surfistas de 
topo da Liga MOCHE, na loja Ericeira Surf & Skate do Cascais Shopping. Presentes vão estar surfistas 
como Vasco Ribeiro, Frederico Morais, Teresa Bonvalot, Carina Duarte, José Ferreira, Francisco Alves, 
Tomás Fernandes, Ruben Gonzalez ou Filipe Jervis. 
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 
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