Liga MEO Surf – Quadro de competição do Allianz Ericeira Pro já
é conhecido
Dia inaugural é também marcado pelas iniciativas de sustentabilidade da
Fundação Altice e Jerónimo Martins
Ericeira (28.02.2019) – Tudo preparado para o início do Allianz Ericeira Pro,
etapa inaugural da Liga MEO Surf 2019, principal competição do surf nacional,
onde se disputam os títulos máximos de campeão nacional. O início está marcado
para as 7h00 desta sexta-feira, com possibilidade de arranque com a competição
masculina ou feminina. Os destaques vão naturalmente para os heats dos
campeões nacionais em título e detentores da “Licra Santander”, Miguel Blanco e
Camilla Kemp, e do regresso à competição em Portugal de Frederico Morais.
Principais heats da 1.ª ronda masculina:
H8: Miguel Blanco x Joaquim Chaves x Martim Paulino
H10: Martim Magalhães x Gonçalo Vieira x Rodrigo Oliveira x Frederico Morais
Principais heats da 1.ª ronda feminina:
H3: Camilla Kemp x Camila Cardoso x Mariana Brandão x surfista trialista
Conhecido o quadro de competição, é também o momento dos ajustes finais nas
equipas do Rip Curl Fantasy Surfer, habilitando-se o vencedor a um fato Rip Curl
E-Bomb 3/2. Mais informações em fantasy.ansurfistas.com.
Em termos de agenda paralela à competição, em plena Reserva Mundial de Surf,
também terão lugar as iniciativas de sustentabilidade da Fundação Altice e do
Grupo Jerónimo Martins, envolvendo os melhores surfistas nacionais,
encabeçados pelo embaixador João Kopke, escolas do concelho de Mafra,
movimentos locais, projetos cívicos seniores e demais voluntários.
João Kopke, embaixador da sustentabilidade e top 5 da Liga MEO Surf 2018:
“Fico muito contente por ser o embaixador da sustentabilidade da Liga,
essencialmente porque é uma forma mais institucionalizada e com mais recursos
para ter um impacto que já queria ter e pelo qual já estava a lutar antes de
assumir este papel. Sempre tentei tomar decisões pensando da forma mais
sustentável possível. Agora tenho um papel mais ativo, que me obriga a ser ainda
mais coerente com esta maneira de estar e ao mesmo tempo dá-me mais espaço
para incentivar os outros a fazer o mesmo e para motivar cada vez mais pessoas

a cuidarem deste mundo que temos. Isto é basicamente o propósito que escolhi
para a minha vida.”
No domínio das limpezas de praia da Fundação Altice, sob coordenação da
Plastic Sundays, na sexta-feira, as iniciativas decorrerão das 9h30 às 17h00 na
Praia de São Sebastião, com a participação de 50 alunos da Escola EB 2+3 de
Mafra e do projeto Sénior do Movimento É Vida, da Câmara Municipal de Mafra.
No Sábado, das 10h00 às 13h00, os trabalhos destinam-se a voluntários e
concentrar-se-ão nas arribas e linha de água da Praia de Ribeira D’Ilhas, estando
ainda disposta uma instalação de arte alusiva à educação ambiental, sob
proposta de Luís Costa. Os resultados serão contabilizados em
www.ansurfistas.com/share.
João Epifânio, Chief Sales Officer/ B2C da Altice Portugal:
“A associação de questões ambientais à prática do surf e em concreto à Liga MEO
Surf é não só pertinente como crucial nos dias que correm. Esta é uma mensagem
que faz todo o sentido ser passada através da Liga MEO Surf, uma competição de
referência a nível nacional e internacional e que tem capacidade de levar esta
mensagem mais longe, podendo até inspirar circuitos além-fronteiras. É um
orgulho para a Altice Portugal fazer mais uma vez parte de uma iniciativa
pioneira com um impacto tão positivo não só para o surf como para o ambiente,
através das ações promovidas pela Fundação Altice e que anteriormente já
provaram ser verdadeiramente relevantes no âmbito da responsabilidade social”.
Ao longo de todas as etapas, a agenda de sustentabilidade contará também com a
participação do Grupo Jerónimo Martins, com dinâmicas associadas à proteção
da biodiversidade e promoção da alimentação saudável. Em Ribeira D’Ilhas,
entre as 12h00 e as 15h30 de cada dia de prova, o público é convidado a colocar
à prova os seus conhecimentos sobre os oceanos, os desafios que estes
enfrentam e o que podemos fazer para ganhar o combate contra a poluição por
plástico que ameaça a vida marinha e toda a cadeia alimentar.
Agenda Allianz Ericeira Pro:
1º dia – Sexta-feira, 1 de Março
07h00 – Call primeiro dia de competição (masculino e feminino)
09h30 – Fundação Altice: limpezas de praia (Praia de São Sebastião)
12h00 – Jerónimo Martins: desafio de proteção dos oceanos

2º dia – Sábado, 2 de Março
07h00 – Call segundo dia de competição (por confirmar)
10h00 – Fundação Alice: limpezas de praia (Praia de Ribeira D’Ilhas)
12h00 – Jerónimo Martins: desafio de proteção dos oceanos
17h00 - Sumatra Surf Trip: Festa dos 10 Anos (Boardriders Ericeira)
3º dia – Domingo, 3 de Março
07h00 – Call terceiro dia de competição (por confirmar)
12h00 – Jerónimo Martins: desafio de proteção dos oceanos
13h00 – Renault: Expression Session (por confirmar)
14h30 – Finais do Allianz Ericeira Pro (por confirmar)
15h30 – Cerimónia de Entrega de Prémios do Allianz Ericeira Pro (por
confirmar)
O Allianz Ericeira Pro marca igualmente o arranque da Allianz Triple Crown, com
um prémio anual de 6.000 Euros, da luta pela melhor manobra na Renault
Expression Session e pela Somersby Onda do Outro mundo (ambos com 2.500€
anuais), do Santander Award (com 1.500€ 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. A premiação global da Liga MEO Surf
2019 é de 100.000€.
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 Grupo 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.

