
 
 
 
 

 

Liga MEO Surf – Ondas desafiantes e pontuações excelentes 
definem finalistas do Allianz Ericeira Pro  

Frederico Morais e Vasco Ribeiro brilham em Ribeira d’Ilhas e voltam a 
enfrentar-se nas meias-finais 

 
Ericeira (02/03/2019) – A praia de Ribeira d’Ilhas ofereceu ondas pesadas, 
com alguns sets a superarem os 2 metros, e de potencial elevado no segundo dia 
do Allianz Ericeira Pro, a etapa inaugural da Liga MEO Surf 2019. As condições do 
mar permitiram que os melhores surfistas nacionais alcançassem pontuações 
elevadas, com Frederico Morais, Vasco Ribeiro e Teresa Bonvalot a destacarem-
se entre a concorrência, graças a ondas na casa da excelência. Foi neste cenário 
de muita emoção que ficaram definidos os surfistas que este domingo disputam 
as finais do Allianz Ericeira Pro e, consequentemente, a liderança do ranking 
Santander, com destaque para um muito aguardado embate entre Frederico 
Morais e Vasco Ribeiro nas meias-finais. 

Com a ação a começar pelas 9 horas, não foi preciso muito tempo para saírem 
pontuações bem altas. No heat 3 da 3.ª ronda masculina, Kikas elevou a fasquia e 
conseguiu o maior score de todo o campeonato, com 18 pontos em 20 possíveis, 
depois de conseguir uma onda de 9,50 pontos em 10 possíveis e outra de 8,50. 
Mas na bateria seguinte Vasco Ribeiro respondeu à letra e, apesar de ter 
terminado com um score inferior (16,45), conseguiu fazer a melhor onda do 
campeonato até ao momento. O tetracampeão nacional roçou a perfeição com 
uma pontuação de 9,85. 

“A onda fez praticamente tudo sozinha… era muito boa”, começou por explicar 
Vasco Ribeiro após o heat. “O mar estava algo complicado, mas havia por ali 
alguns diamantes perdidos. [Nas meias-finais] Espero que seja um bom 
espetáculo de surf, somos muito amigos e já competimos várias vezes juntos. A 
nossa rivalidade é muito boa e saudável e espero que as ondas permitam que 
consigamos fazer o melhor surf possível”, desejou Vasco. 

A prova prosseguiu com a 2.ª ronda feminina, onde foi Teresa Bonvalot a 
destacar-se em ondas bem desafiantes para as melhores surfistas nacionais. A 
surfista de Cascais conseguiu uma onda de 8,50 pontos e terminou a sua bateria 
com 12,90 de score, deixando a campeã nacional em título, Camilla Kemp, na 2.ª 
posição. O outro heat da ronda foi dominado por surfistas algarvias, com Yoland 



 
 
 
 

 

Hopkins a assegurar a vitória e a jovem sensação Concha Balsemão a também 
conseguir uma vaga nas meias-finais. 

A organização decidiu prosseguir com os quartos-de-final masculinos e os 
destaques voltaram a ser os mesmos. Já depois de Tomás Fernandes ter 
conseguido um triunfo sólido frente a Ivo Cação e de Miguel Blanco ter triunfado 
num heat bem renhido frente a João Kopke, Kikas acabou por superar facilmente 
Francisco Alves. Por fim, Vasco voltou a estar em bom plano ao eliminar Kiron 
Jabour, num heat em que conseguiu o melhor score da ronda: 15,25 pontos 

Curiosamente, o prato forte para o dia final do Allianz Ericeira Pro vai ser o 
embate entre Frederico Morais e Vasco Ribeiro na segunda meia-final masculina, 
eles que já se enfrentaram na 2.ª ronda deste campeonato, com a balança a 
pender para o lado de Frederico. Na outra meia-final o campeão nacional em 
título Miguel Blanco vai medir forças com o surfista local Tomás Fernandes. 

Meias-finais masculinas: 
Heat 1: Tomás Fernandes x Miguel Blanco 
Heat 2: Frederico Morais x Vasco Ribeiro 

Meias-finais femininas: 
Heat 1: Teresa Bonvalot x Concha Balsemão 
Heat 2: Yolanda Hopkins x Camilla Kemp 

Este sábado também foi disputada a Renault Expression Session, que premiou a 
melhor manobra com 500 euros. O melhor surfista durante os 40 minutos deste 
heat especial foi João Kopke. 

Para domingo o call está marcado para as 8h30 em Ribeira d’Ilhas e as 
expectativas estão bem elevadas para os duelos que se avizinham na disputa do 
triunfo final do Allianz Ericeira Pro. 

3º dia – Domingo, 3 de Março 
08h30 – Call terceiro dia de competição 
12h00 – Jerónimo Martins: desafio de proteção dos oceanos 
13h00 – Finais do Allianz Ericeira Pro (por confirmar) 
14h30 – Cerimónia de Entrega de Prémios do Allianz Ericeira Pro (por 
confirmar) 

No domínio das limpezas de praia da Fundação Altice, sob coordenação da 
Plastic Sundays, este sábado, as iniciativas decorreram ao longo do dia, com uma 
limpeza de praia destinada a voluntários, tendo estado ainda disposta uma 



 
 
 
 

 

instalação de arte alusiva à educação ambiental, sob proposta de Luís Costa. Os 
resultados desta ação serão contabilizados em www.ansurfistas.com/share. 

A agenda de sustentabilidade da Liga MEO Surf 2019 conta 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. 

O Allianz Ericeira Pro marca igualmente o arranque da Allianz Triple Crown, com 
um prémio anual de 6.000 Euros, da luta 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. 


