
 

 

Luta pelos títulos nacionais começa amanhã no Allianz Ericeira 
Pro by Dakine 
Novas regras prometem animar a competição desde a primeira ronda 
 
Ericeira (17.03.2016) - Os melhores surfistas nacionais estão de volta à Praia 
de Ribeira D’Ilhas já a partir das 7h30 de amanhã para o arranque da primeira de 
cinco etapas da Liga MOCHE 2016, o Allianz Ericeira Pro by Dakine. 
 
A Liga vai arrancar com novidades ao nível do regulamento dada a introdução da 
regra de prioridades em todas as baterias da competição e os confrontos “man-
on-man” nas senhoras, alinhando-se assim com os padrões internacionais da 
modalidade.  
 
O quadro de competição já é conhecido tanto no masculino como no feminino, 
havendo uma natural atenção sobre os vencedores desta etapa em 2015: Tiago 
Pires, que irá defrontar o também surfista local Arran Strong e o açoriano 
Manuel Morgado no heat 9, e Teresa Bonvalot, que compete no heat inaugural 
das senhoras frente a Yolanda Sequeira do Algarve e Mariana Garcia de Cascais. 
 
Será ainda interessante acompanhar o retorno à competição no heat 14 do 
capariquense David Luís, surfista com larga experiência em competições ao mais 
alto nível, tanto nacionais como internacionais, que irá defrontar o cascalense 
Eduardo Fernandes, vencedor da etapa da Praia Grande em 2015, o local 
Christoffer e ainda Guilherme Ribeiro, um dos valores da nova geração e 
campeão nacional sub-14 em título, também da Caparica. 
 
As atenções estão também voltadas para os jovens João Vidal e Gabriel Ribeiro 
que, logo no round 1, enfrentam os pesos pesados Filipe Jervis e Gony 
Zubizarreta, num confronto entre gerações, tanto de Cascais como da Ericeira. 
Aliás, Jervis e Zubizarreta, juntam-se à larga maioria de finalistas em 2015 que se 
encontram no lado superior do quadro de competição, como Marlon Lipke, 
Francisco Alves e o já referenciado Tiago Pires, deixando margem de manobra 
para Vasco Ribeiro, que aqui se sagrou campeão mundial júnior em 2014, e José 
Ferreira, que estão no lado oposto da tabela competitiva.  

A maior ausência do Allianz Ericeira Pro by Dakine é a do actual campeão da Liga 
Moche, Frederico Morais, que ficou em 3º lugar nesta etapa em 2015. “Tenho 
pena de não estar presente no arranque da Liga Moche e na primeira etapa onde 
iria defender o meu título nacional. No entanto, tenho a certeza que vai ser um 



 

 

excelente espectáculo de surf e desejo boa sorte a todos” refere Morais. A ele 
junta-se ainda Nicolau Von Rupp, top 4 de 2015, que falha a prova devido a lesão. 
“Estou com uma lesão no joelho. Não é grave mas é impeditiva. Tenho pena de 
faltar à primeira etapa da Liga MOCHE, claro. Este ano ainda não tive em nenhum 
campeonato de manobras e, por isto, estava com imensa pica” explica Von Rupp. 
 
Uma nota especial para os convites atribuídos pelo Ericeira Surf Clube aos 
surfistas locais Francisco Carrasco e Filipa Tavares que entram no heat 2 
masculino e heat 3 feminino, respectivamente.  
 
Quanto às previsões do mar, são esperadas boas ondas durante todo o fim-de-
semana graças a uma ondulação interessante de oeste que se faz acompanhar de 
vento fraco. Sexta-feira será o dia de ondas maiores mas haverá uma melhoria 
global para Sábado. 
 
Para além das actividades desportivas, o Allianz Ericeira Pro by Dakine verá 
acontecer uma série de iniciativas paralelas que vão animar a praia, como 
sessões de autógrafos, pinturas e personalização de pranchas, tshirts e skates no 
Random Spot do MOCHE, um conjunto de iniciativas de conselhos e segurança no 
mar trazido pela Allianz Seguros e ainda test drives do Renault Captur. Os 
principais momentos de agenda são os seguintes:   

1º dia - Sexta-feira, 18 de Março 
07h30 - Call primeiro dia de competição 
08h00 – Reunião técnica de introdução às regras de prioridade (reservado a 
surfistas em competição) 
08h30 – Arranque da prova com o Round 1 masculino 
12h00 – Palestra Safe Surf promovida pela Allianz Seguros 
15h00 – Jogo de Bubble Ball promovido por Renault 

2º dia - Sábado, 19 de Março 
09h00 – Call segundo dia de competição (por confirmar) 
12h00 – Campeonato Bubble Ball promovido por Renault 
16h00 – Renault Expression Session 
16h30 – Sessão de Autógrafos promovida por MOCHE 
 
3º dia - Domingo, 20 de Março 
09h00 – Call terceiro dia de competição (por confirmar) 
12h00 – Aula de surf gratuita por Renault 



 

 

15h00 – Finais do Allianz Ericeira Pro by Dakine 
16h00 – Cerimónia de Entrega de Prémios do Allianz Ericeira Pro by Dakine 
 
Para além dos títulos nacionais, o Allianz Ericeira Pro by Dakine marca o início 
da Allianz Triple Crown, troféu interno da Liga MOCHE que no conjunto das 
provas com Naming Sponsor Allianz, irá distribuir mais de 6.000€ entre o 
vencedor masculino e a vencedor feminina, encontram-se também em disputa o 
Ramirez Junior Award e a Renault Expression Session, ambos atribuindo 2.500€ 
anuais. A premiação global da Liga Moche 2016 será superior a 80.000€ anuais. 
 
Todas as etapas da Liga MOCHE têm transmissão em direto com toda a qualidade 
da fibra MEO via liga.moche.pt, app mobile Surf MOCHE e MEO Kanal 202020, 
juntando-se ainda os programas de antevisão e resumo na RTP1 e Bola TV.  
 
A Liga MOCHE é uma organização da Associação Nacional de Surfistas e da Fire!, 
com o patrocínio do MOCHE, Allianz Seguros, Renault, Ramirez, Red Bull e 
Dakine, os apoios locais da Câmara Municipal de Mafra, os parceiros oficiais 
RTP1, Cidade FM e GO-S.TV e os media partners Diário de Notícias, A Bola, 
Beachcam, SURFPortugal, Onfire, Surftotal e SAPO, e o apoio técnico da 
Federação Portuguesa de Surf e Ericeira Surf Clube. 


