
 
 

Liga MEO Surf - Juventude destaca-se no arranque do Allianz 
Figueira Pro 

Maratona de surf no Cabedelo provocou algumas eliminações surpreendentes 

 
Figueira da Foz (31-05-2018) - Teve início esta sexta-feira na praia do 
Cabedelo o Allianz Figueira Pro, a terceira etapa da Liga MEO Surf 2018, a 
principal competição de surf nacional. O arranque da etapa figueirense ficou 
marcado por uma maratona de surf de sol a sol, algumas surpresas e vários 
jovens em destaque em pleno dia da criança. 

Entre os surfistas já apurados para os quartos-de-final masculinos destaque para 
Afonso Antunes, de apenas 14 anos, que venceu o heat 15 da ronda inaugural e 
também conseguiu a qualificação na 2.ª ronda, no heat 8, onde apenas foi batido 
pelo melhor score do dia, autoria de Pedro Henrique, com 16,25 pontos. 

A par de Pedro Henrique, também Ruben Gonzalez, Eduardo Fernandes, João 
Guedes, Gony Zubizarreta, Vasco Ribeiro e João Kopke venceram os respetivos 
heats da 1.ª e 2.ª ronda. Em sentido inverso, a eliminação de Marlon Lipke, que 
vinha de uma vitória na etapa do porto, na 2.ª ronda foi a maior surpresa do dia. 

Já na prova feminina, que entrou na água ao final da tarde, foi Teresa Bonvalot 
que mais sobressaiu com um score de 13,75 pontos. A atual líder do ranking 
seguiu, assim, firme para as meias-finais, onde também estão as principais rivais 
na luta pelo título, como Camilla Kemp, Mafalda Lopes ou Yolanda Sequeira. 

Em simultâneo com a prova, decorreu na praia do Cabedelo uma ação de limpeza 
de praia, apoiada pela Fundação PT, que envolveu mais de 50 alunos de escolas 
do concelho da Figueira da Foz e que teve como parceiros a Plastic Sundays e 
Lixo Zero Portugal. Da parte da tarde foi criado banner com os resíduos plásticos 
apanhados de manhã, que continha a mensagem “Menos Plástico Por Favor”. 

Agenda para Sábado, 2 de junho 
07h45 – Call segundo dia de competição 
08h00 – Kike Surf Coach: início de sessão prática de workshop de treinadores 
10h30 – Fundação PT: início de limpezas de praia com Plastic Sun Days com o 
movimento Não Lixes destinada a voluntários 
15h00 – Moche: meias-finais do Moche Groms Cup (por confirmar) 
16h00 – Renault: Expression Session (por confirmar) 
 



 
 

O leque completo de sub-troféus em disputa inclui a disputa pela melhor 
manobra na Renault Expression Session, pela melhor onda na Somersby Onda do 
Outro Mundo e o já referido Moche Groms Cup (cada um com 2.500€/anuais). 
Para além destes, acresce que esta etapa marca o início da disputa do Allianz 
Triple Crown (com 6.000€ anuais) e ainda, a nível local, o prémio da Câmara 
Municipal de Mafra para os melhores locais em prova (com premiação de 
1.500€). A premiação global da Liga MEO Surf 2018 é de 90.000€. 

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, 
Rip Curl e da Câmara Municipal de Mafra, a Fundação PT como parceira 
ambiental e o apoio técnico da Federação Portuguesa de Surf. 

  

  

 


