
 

 

Tops confirmam favoritismo no primeiro dia do Allianz Ericeira 
Pro by Dakine 
João Guedes, campeão nacional em 2009, fez a melhor pontuação do dia 
 
Ericeira (18.03.2016) - O Allianz Ericeira Pro by Dakine, primeira de cinco 
etapas da Liga MOCHE 2016, começou hoje, sexta-feira, dando o pontapé de saída 
na corrida aos títulos nacionais. Com ondas boas de cerca de metro e meio, 
Ribeira D'Ilhas recebeu apenas a primeira ronda masculina, onde os tops da Liga 
MOCHE confirmaram o seu estatuto de favoritos à vitória nesta etapa. 
 
João Guedes, 14º no ranking da Liga MOCHE 2015, foi o autor da melhor 
pontuação do dia, 17,10 pontos, num heat onde estavam ainda Henrique Pyrrait, 
Tomás Ribeiro e António Rodrigues. "A bateria correu-me bastante bem. 
Confesso que no início estava bastante nervoso porque este é o meu primeiro 
campeonato do ano e hoje é um dia em que não é fácil escolher as melhores 
ondas. Mas concentrei-me na estratégia que tinha delineado antes do heat e 
correu tudo bem. É um resultado que me dá confiança para as próximas fases 
mas não vou lançar os foguetes antes da festa" analisa o surfista do Porto. 
 
José Ferreira, 5º classificado do ranking da Liga MOCHE 2015, foi o autor da 
melhor onda da prova até ao momento, 9.5 pontos, no último heat do dia. O 
surfista de Cascais disse que "Senti-me muito bem. Tive de me adaptar às ondas 
porque o mar estava um pouco aos saltos, mas consegui adaptar-me bem. Fiz o 
9,5 logo na terceira onda e esta é uma nota de que me dá confiança. Aqui em 
Ribeira D'Ilhas, quando começo um campeonato a fazer logo notas altas, costuma 
ser bom sinal" antecipa. 
 
Já Vasco Ribeiro, 3º classificado do ranking da Liga MOCHE 2015, também 
mostrou bom surf, conseguindo uma pontuação de 16,5 pontos, a segunda 
melhor do dia: "Ontem foi a primeiro vez que surfei em Ribeira D'Ilhas desde que 
cheguei de uma viagem de treino há dois dias. Ribeira D'Ilhas é uma onda que 
não muda muito e por isso senti-me bem. Aproveitei para experimentar uma 
prancha um bocadinho maior para conseguir trabalhar manobras mais críticas". 
 
Ainda em evidência neste primeiro dia de prova estiveram Eduardo Fernandes, 
Pedro Coelho, Henrique Pyrrait e Tiago Pires. 

 



 

 

Para amanhã, Sábado, dia 19, está marcado o reinício da prova para as 8:00 da 
manhã, estando prevista a realização da segunda e terceira rondas masculinas e 
a primeira ronda feminina. 
 
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.  

  

 


