Liga MEO Surf – Ericeira marca início da luta pelos títulos
nacionais
Praia de Ribeira d’Ilhas vai ser igualmente palco do arranque da Allianz Triple
Crown

Ericeira (04.04.2018) – Já começou a contagem decrescente para o arranque da
Liga MEO Pro Surf 2018, a principal competição nacional que atribui os títulos de
campeão e campeã nacional de surf. O Allianz Ericeira Pro acontece de 13 a 15 de
abril, na icónica praia de Ribeira d’Ilhas, no Município de Mafra. Depois de uma
tempestade de grandes proporções ter adiado, em março, aquela que seria a
etapa inaugural, o Allianz Figueira Pro, será a Ericeira a receber, assim, a
abertura da luta pelos títulos.
Este será o nono ano consecutivo que o nacional de surf vai até à Ericeira,
primeira Reserva Mundial de Surf na Europa e um dos palcos primordiais e mais
históricos do surf nacional. Aproveitando a ocasião, a Câmara Municipal de Mafra
irá distinguir o surfista local (masculino e feminino) com o melhor desempenho
no Allianz Ericeira Pro com um prémio de 1500€.
Allianz Ericeira Pro 2017 em números
- Campeões da Etapa: Tiago Pires e Carol Henrique;
- 858 ondas surfadas por 94 surfistas inscritos;
- Melhor onda (máximo 10 pontos): 9,60 de Tiago Pires (meias finais) e 9,60 de
Vasco Ribeiro (quartos de finais);
- Melhor pontuação (máximo 20 pontos): 18,25 de Tiago Pires (meias finais) e
18,25 de Teresa Bonvalot (round 3)
Hélder Sousa Silva, presidente da Câmara Municipal de Mafra:
“Ao fazer da Ericeira o palco da principal competição nacional, prestamos
homenagem não só ao património valioso que são as ondas da Reserva Mundial
de Surf, única na Europa, mas também às gerações de homens do mar que,
durante séculos, tiveram o mérito de as enaltecer. É com esta dupla
responsabilidade ambiental e social que assumimos o desafio de dar as boasvindas à Liga MEO Surf”.
José Francisco Neves, diretor coordenador de Market Management da Allianz
Portugal:

“A primeira etapa da Liga realiza-se na praia de Ribeira d’Ilhas, ex-libris da
Reserva Mundial de Surf, e começa logo com uma das provas a pontuar para a
Triple Cown, o Allianz Ericeira Pro. Esperamos que seja, mais uma vez, palco de
grandes ondas e de grande espetáculo. Este é mais um ano em que nos
associamos à Liga nacional de surf, o que nos permite chegar a um público-alvo
que se identifica com marcas que revelam um espírito dinâmico, ousado, com
vontade de fazer sempre melhor e que estão próximas dos seus clientes. E é este
também o posicionamento da Allianz Portugal”.
Tomás Fernandes, surfista da Ericeira e top 10 nacional em 2017:
“Desde os meus oito anos que Ribeira d’Ilhas é a minha praia. Foi onde comecei e
fazer surf e onde mais gosto de o fazer. Foi em Ribeira onde alcancei dois dos
resultados mais expressivos da minha carreira: a vitória na Liga em 2013 e o
terceiro lugar no campeonato mundial de juniores em 2015. Como surfista
profissional, corro o circuito mundial de qualificação e poucas são as praias com
a qualidade e consistência da onda de Ribeira, por isso estou desejoso que
chegue a etapa para poder competir mais uma vez na Liga Meo Surf, na minha
onda e junto dos meus amigos”.
Outros sub-troféus em disputa (cada um com 2.500€/anuais)
- Renault Expression Session (melhor manobra por etapa)
- Somersby Onda do Outro Mundo (melhor onda por etapa)
- Moche Groms Cup (iniciativa da FPS e ANS incluindo bolsa desportiva)
A premiação global da Liga MEO Surf 2018 é de 90.000€.
O Allianz Ericeira Pro marca também o arranque dos workshops e iniciativas
laterais de reciclagem destinadas a um maior envolvimento de todos os agentes
interessados no surf.
- Fotografia: Canon Workshop por Ricardo Bravo (ansurfistas.com/workshopricardo-bravo-by-canon)
- Treinadores: Surf Coaching by Kike Surf Coach (kikesurfcoach.com)
- Intervenção Terapêutica: Wave by Wave (wavebywave.org)
O público também é chamado a participar através das suas apostas no Rip Curl
Fantasy com equipas com surfistas do quadro masculino e feminino, habilitandose a um fato E-Bomb 3.2 da Rip Curl. O prazo de constituição das equipas termina
à hora do call para o primeiro dia de prova, sendo que os surfistas vão sendo

disponibilizados à medida que se forem inscrevendo. Para participar, aceder a
fantasy.ansurfistas.com.
Por último, terão lugar iniciativas de sustentabilidade conduzidas pela Plastic
Sun Days, numa lógica de limpeza e preservação das praias, para além da
promoção da educação e consciencialização ambiental. As iniciativas destinam-se
a escolas do concelho de Mafra e demais voluntários que desejem participar.
Todas as etapas da Liga MEO Surf têm transmissão em direto no canal televisivo
MCS Extreme, em www.ligameosurf.pt e no Facebook do MEO, em complemento
com as plataformas oficiais da Associação Nacional de Surfistas em
www.ansurfistas.com e nas redes sociais @ansurfistas.
A Liga MEO Surf 2018 é uma organização da Associação Nacional de Surfistas e
da Fire!, com o patrocínio do MEO, Allianz Seguros, Renault, Somersby, Moche,
Fundação PT, Rip Curl e da Câmara Municipal de Mafra, e o apoio técnico da
Federação Portuguesa de Surf.

