
	  
	  

	  

Allianz Ericeira Pro marca regresso da Liga MOCHE 
 
Lisboa, 8 de Abril 2014 
 
Três semanas após a conclusão da primeira etapa, a Liga MOCHE está de 
volta às ondas de Ribeira d’Ilhas, para o Allianz Ericeira Pro, a segunda prova 
do circuito que atribui os títulos nacionais de surf. 
 
Novamente com o naming da Allianz, esta etapa reforça a aposta da 
seguradora no surf nacional em geral e na Ericeira em particular. “Em 2013 a 
Allianz Portugal iniciou a sua ligação ao Surf com a prova da Ericeira, um 
momento importante, que marcou um novo estilo de comunicação da marca. 
Esta etapa é especial para a Allianz Portugal, mas acreditamos que também 
será especial para os surfistas e público presentes, uma vez que estamos num 
local único – Ericeira, Reserva Mundial de Surf,” comenta José Francisco, 
director de Market Management da Allianz Portugal. 

Assim, entre 17 e 19 de Abril (excepcionalmente quinta, sexta e sábado, uma 
vez que Domingo, 20, é dia de Páscoa), a praia de Ribeira d’Ilhas volta a 
receber a elite do surf nacional. 

“Quando a prova-rainha do surf português, a Liga Moche 2014, regressa à 
praia que acolheu o primeiro campeonato nacional, em 1977, invocamos o 
passado com sentido de futuro. Para a Ericeira, primeira “Reserva Mundial de 
Surf” da Europa, esta é uma oportunidade especial para mostrar que o surf faz, 
definitivamente, parte da sua essência: pela diversidade das suas ondas, pela 
qualidade das suas infra-estruturas e, sobretudo, pela vocação da sua 
comunidade,” afirma Hélder Sousa Silva, presidente da Câmara Municipal de 
Mafra. 

Para os surfistas locais, esta é uma oportunidade de ouro para medir forças 
com os melhores surfistas de todo o país, em ondas que conhecem 
excepcionalmente bem. 

“É óptimo!,” confessa Tomás Fernandes, um dos maiores expoentes do surf 
ericeirense da actualidade. “Tenho tudo muito mais facilitado! E também é 
sempre bom competir em casa, pois temos o apoio de todos os nossos amigos, 
família e, claro, do povo local.” 

Ao nível dos troféus paralelos, estarão em disputa no Allianz Ericeira Pro as 
qualificações para os Moche Wildcards da etapa portuguesa do circuito mundial 
(actualmente 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, o melhor surfista sub-18, 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 segunda 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 Câmara Municipal de Mafra e do 
Ericeira Surf Clube, 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 
Francisco Rivotti/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/ 
 


