
	  
	  

	  

Montepio Cascais Pro by Ericeira Surf & Skate 
 

Disputa do título nacional de surf masculino continua em aberto 
 
Cascais, 11 de Setembro 2014 
 
Teve hoje início, na praia do Guincho, o Montepio Cascais Pro by Ericeira Surf & Skate, quinta e última 
etapa da Liga MOCHE 2014, que termina no próximo Sábado, com a decisão do título nacional de surf 
masculino, a decidir entre o actual campeão, Frederico Morais e o bi-campeão nacional (2011 e 2012) 
Vasco Ribeiro. 
 
Com boas ondas de 1m, e apesar dos ocasionais aguaceiros matinais, realizou-se a primeira fase 
masculina, que viu os dois candidatos avançarem sem problemas. Vasco Ribeiro foi mesmo o autor das 
duas melhores notas e da maior pontuação total do dia, respectivamente 7.5, 7.25 e 14.75, em 10 e 20 
pontos possíveis. 
 
“Testei uma prancha nova, que funcionou muito bem,” comentou o líder do ranking nacional. “As ondas 
estavam boas, com força e foi mais uma bateria onde consegui mostrar o meu surf. Amanhã as previsões 
apontam para uma subida do mar, o que é sempre bom saber, pois o espectáculo também pode 
aumentar,” confessou o surfista de São João do Estoril. 
 
Apesar de Vasco e “Kikas” terem avançado para a segunda fase, neste primeiro dia de prova do Montepio 
Cascais Pro by Ericeira Surf & Skate assistimos a alguns resultados pouco habituais. Marlon Lipke 
(vencedor desta etapa em 2013), Filipe Jervis (autor da única nota 10 na edição desta prova em 2012) e 
Edgar Nozes (Top 16 nacional) foram eliminados de primeira, causando as maiores surpresas da primeira 
fase. 
 
Ao início da tarde, já com o sol em força e muito calor no Guincho, realizou-se a primeira fase da prova 
feminina, onde não houve surpresas. As principais cabeça de série avançaram para as meias-finais, com 
destaque para Ana Sarmento, que fez a melhor onda do dia, 7.5 pontos, vencendo a sua bateria, apesar 
de ter cometido uma interferência, que lhe retirou metade da pontuação da sua segunda melhor onda. 
Camilla Kemp, que defende em casa a vitória nesta etapa, fez a melhor pontuação total do dia na 
categoria feminina, 12.45 em 20 pontos possíveis.  
 
O Montepio Cascais Pro by Ericeira Surf & Skate regressa amanhã, a partir das 8h da manhã, com a 
previsão de subida das ondas e a entrada em fases cruciais do evento, tanto na categoria masculina, 
como na feminina.  
 
Ainda hoje, pelas 19h, decorre 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. 
 
No Sábado, dia 13, último dia de prova desta etapa, a Liga MOCHE 2014 é encerrada em celebração, 
com um concerto dos D.Δ.M.A, grupo que tem vindo a conquistar todos os palcos a nível nacional. Com 
uma carreira curta mas de muito sucesso, os D.Δ.M.A, sigla para a expressão "Deixa-me Aclarar-te a 
Mente, Amigo", estão a fazer história na música portuguesa com o single "Balada do Desajeitado", vídeo 
que já atingiu um milhão de visualizações no YouTube. "Uma Questão de Princípio" é o álbum de estreia 
dos D.Δ.M.A, que chega às lojas a 29 de setembro, mas que poderá escutar ao vivo neste concerto, a 
partir das 16h do próximo Sábado, a prometer muita animação e boas memórias. 
 
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. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 
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/ 
 


