
	  
	  

	  

Allianz Ericeira Pro dentro de uma semana 
 
Lisboa, 10 de Abril 2014 
 
A segunda etapa da Liga MOCHE, o circuito que atribui os títulos nacionais de 
surf, realiza-se dentro de uma semana, na praia de Ribeira d’Ilhas, Ericeira. O 
Allianz Ericeira Pro disputa-se nos dias 17, 18 e 19 de Abril e marca o regresso 
dos melhores surfistas do país ao berço do surf-competição nacional.  
 
Entre eles encontram-se os actuais campeões nacionais, Frederico Morais e 
Carina Duarte, que conhecem bem o peso e a responsabilidade da prova 
ericeirense, onde já conquistaram vitórias. 
 
“Vou encarar esta prova como encaro qualquer etapa da Liga MOCHE,” afirma 
Frederico. “É uma etapa que adoro e na qual sempre consegui bons 
resultados... estou confiante, mas sei que vai ser disputado. Espero que o mar 
esteja bom, para podermos ver o show de surf que tivemos também na 
primeira etapa, na Costa de Caparica,” conclui o também vencedor dessa 
prova e líder do ranking nacional 2014. 
 
Por seu lado, Carina, a jogar em casa, é mais cautelosa. “É óptimo competir 
em casa, pois estamos mais à vontade, nas ondas que conhecemos, a dormir 
na nossa própria cama e a não ter de acordar tão cedo. Mas por vezes o peso 
da responsabilidade e do nosso público pode ser grande... estou a preparar-me 
para esta etapa analisando muito bem os erros que cometi na Caparica. Quero 
muito encontrar ondas e boas e, se possível, voltar a vencer a prova, como fiz 
em 2013,” assume a local da Ericeira. 
 
Em jeito de antecipação, Francisco Rodrigues, presidente da Associação 
Nacional de Surfistas, conclui que “foi ali que vimos muitos talentos nacionais e 
mundiais a tornarem-se mais fortes enquanto profissionais de surf. Como único 
pointbreak natural da Liga MOCHE, é com naturalidade que fazemos questão 
de incluir Ribeira d'Ilhas nas paragens obrigatórias do circuito 
nacional. Procuramos com esta prova proporcionar uma competição de 
altíssima qualidade em termos potenciais de ondas mas, ao mesmo tempo, 
trazer os melhores surfistas nacionais a uma região onde o surf é acolhido com 
forte interesse. Boa sorte a todos os surfistas em competição e que venham as 
ondas boas!” 
 
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/ 
 


