Liga MEO Surf – Frederico Morais vai competir no Allianz
Ericeira Pro
"Kikas" regressa à Liga MEO Surf após dois anos entre a elite mundial
Ericeira (25/02/2019) - Frederico Morais, o maior surfista português da
atualidade, vai marcar presença no Allianz Ericeira Pro, 1.ª etapa da Liga MEO
Surf, que se realiza de 1 a 3 de Março, em Ribeira D’Ilhas.
O surfista de Cascais, que nas duas últimas temporadas competiu no circuito da
elite mundial de surf, já confirmou a presença na etapa inaugural da Liga MEO
Surf 2019 e posiciona-se assim para atacar a luta do título de campeão nacional
de surf e a liderança do Santander Ranking.
Kikas, Surfista da Elite do Surf Mundial em 2017 e 2018
“É com muito prazer que vou participar na Liga MEO Surf, pelo menos nesta
primeira etapa, uma vez que o meu calendário de competição assim o permite.
Nunca escondi o orgulho e o prazer que tenho em competir em casa, nas nossas
praias.”
Este é um regresso de Frederico à Liga MEO Surf dois anos depois da última
participação. No currículo, Frederico Morais conta com dois títulos nacionais
(2013 e 2015) e é ainda o recordista de vitórias em etapas na Liga MEO Surf.
Curiosamente uma dessas vitórias aconteceu, precisamente, na Ericeira, em 2012.
Frederico Morais em números:
Títulos de campeão nacional da Liga: 2 (2013 e 2015)
Vitórias em etapas da Liga: 12
Participação na Elite do Surf Mundial (WCT): 2 (2017 e 2018)
Após ter iniciado a temporada internacional no Brasil, durante a passada semana,
Frederico Morais viaja agora até casa para competir na Liga MEO Surf, antes de
rumar para a Austrália, onde terá pela frente mais uma série de importantes
campeonatos. Isto, numa temporada em que se encontra no lugar de “alternate” e,
certamente, terá diversas oportunidades para competir ao mais alto nível na elite
do surf mundial.
O regresso de Frederico às competições nacionais será mais um ponto de
interesse no arranque da Liga MEO Surf, elevando o nível de competição dentro

de água, assim como ajudando a transferir conhecimento e experiência para
todos os que ambicionam atingir voos mais altos a nível internacional.
A presença de Frederico Morais neste Allianz Ericeira Pro será, igualmente, um
grande atrativo para a competição paralela da Rip Curl Fantasy Surfer. Os
surfistas já começaram a ser disponibilizados à medida que se inscrevem na
etapa e o prazo de constituição das equipas termina à hora do primeiro call da
etapa. Em jogo está um fato Rip Curl E-Bomb 3.2 para o vencedor. Mais
informações em fantasy.ansurfistas.com.
O Allianz Ericeira Pro marca igualmente o arranque da Allianz Triple Crown, que
vai para a quinta edição consecutiva e distribuiu um prémio total de 6.000 euros.
Em termos de troféus laterias, acrescem a luta pela melhor manobra na Renault
Expression Session e pela Somersby Onda do Outro mundo (ambos com 2.500€
anuais), e ainda a designação dos melhores surfistas locais (masculino e
feminino) com uma premiação de 1.500€ por via da Câmara Municipal de Mafra.
Iniciar-se-á também a luta pelo Santander Award (1.500€ a atribuir no final do
ano). A premiação global da Liga MEO Surf é de 100.000€.
Em termos de agenda complementar à competição, o Allianz Ericeira Pro contará
com as limpezas de praia da Fundação Altice, as iniciativas de alimentação
saudável e proteção da biodiversidade promovidas pela Jerónimo Martins, e
ainda o círculo de conhecimento e educação junto das universidades em parceria
com o Banco Santander.
Todas as etapas da Liga MEO Surf 2019 poderão ser acompanhadas em direto na
Sport TV, assim como nos restantes meios oficiais: facebook do MEO, app na
posição 810 da grelha de canais MEO, www.ansurfistas.com e redes sociais em
@ansurfistas.
A Liga MEO Surf 2019 é uma organização da Associação Nacional de Surfistas e
da Fire!, com o patrocínio do MEO, Allianz Seguros, Renault, Bom Petisco, Banco
Santander, Somersby, Rip Curl, os parceiros de sustentabilidade Fundação Altice
e Jerónimo Martins, com o apoio local da Câmara Municipal de Mafra e Ericeira
Surf Clube e com o apoio técnico da Federação Portuguesa de Surf.
Mais informações em www.ansurfistas.com.

