Liga MEO Surf – Allianz Figueira Pro marca arranque da luta
pelos títulos nacionais
Praia do Cabedelo recebe os melhores surfistas nacionais dentro de 10 dias
Figueira da Foz (11/06/2020) - A Praia do Cabedelo vai ser o palco da etapa
inaugural da Liga MEO Surf, a principal competição de Surf em Portugal, que
define os títulos máximos de campeões nacionais. O Allianz Figueira Pro, que
será a primeira prova de surf em todo o Mundo após a pandemia do Covid-19,
está marcado para 19, 20 e 21 de Junho e vai marcar simbolicamente o início da
temporada de 2020 e também da Allianz Triple Crown.
Carlos Monteiro, Presidente da Câmara da Figueira da Foz
“É com grande satisfação que anunciamos que o surf de competição regressa à
Figueira da Foz, tanto mais que será esta a primeira etapa das competições
nacionais e internacionais. Após tempos de incerteza, que nos desafiaram,
levando-nos a repensar e a adaptar as nossas vidas, chega agora a retoma do surf.
Teremos em breve a oportunidade, mais uma vez, de ver os melhores surfistas
nacionais a surfar as ondas da praia do Cabedelo. As condições do nosso
concelho e a qualidade das nossas ondas, aliadas ao elevado nível dos surfistas e
da organização, proporcionarão um espetáculo inesquecível a todos os que nos
vão acompanhar, presencialmente ou por qualquer outro meio de transmissão.
Deixamos, contudo, o alerta de que é absolutamente necessário que todos
cumpram escrupulosamente as recomendações da Direção-Geral de Saúde, para
que este evento fique marcado pela segurança e pela “boa onda. Desejo, assim, os
maiores sucessos desportivos a todos os atletas que participarem na Liga Meo
Surf na Figueira da Foz”.
João Epifânio, Chief Sales Officer B2C/Altice Portugal
"A Liga MEO Surf provou uma vez mais ter a capacidade de se reinventar e trazer
de volta às praias portuguesas o melhor do surf nacional. É um orgulho para a
Altice Portugal, enquanto parceira, ver que Portugal e em particular o surf
português voltam a ser um exemplo para os demais campeonatos nacionais de
outros países, estando na linha da frente daquilo que é a retoma de uma
modalidade importantíssima no âmbito do desporto nacional.

É com grande orgulho que a Altice Portugal e o MEO se juntam uma vez mais à
Associação Nacional de Surfistas no regresso da Liga MEO Surf, mostrando, agora
mais do que nunca, a importância de ter a tecnologia ao serviço do desporto, com
a app interativa da TV do MEO a possibilitar aos milhares de espectadores o
acompanhamento das etapas que se avizinham através das suas casas".
Os melhores surfistas nacionais preparam-se, assim, para o regresso ao ativo,
após uma paragem de quase três meses em todas as competições, tanto a nível
nacional como internacional. Uma pausa provocada pelo surto do novo
coronavírus, que acabou por obrigar a uma reformulação do calendário da Liga
MEO Surf, que será agora retomado.
Ivo Cação, surfista local da Figueira da Foz
“É ótimo o facto de a Liga MEO Surf ir recomeçar aqui na Figueira da Foz. Estou
cheio de vontade de voltar a competir, as expectativas são altas, como são
sempre que compito em casa. Espero que estejam boas ondas, à semelhança do
que tem acontecido nos últimos anos em que a Liga MEO Surf cá veio. É um
campeonato que todos gostam de vir fazer, sobretudo por causa das ondas. É
bom recebê-los todos novamente na Figueira da Foz. Depois de um período em
que tivemos de ficar em casa por uma questão de saúde, aos poucos tudo foi
voltando ao normal e começámos a ir ao mar. Agora, resta aguardar pelo dia em
que as provas também vão regressar, com o Allianz Figueira Pro.”
Allianz Figueira Pro 2019 em números:
– Campeões da Etapa: Gony Zubizarreta e Yolanda Hopkins;
– 674 ondas surfadas por 84 surfistas inscritos;
– Melhor onda (máximo 10 pontos): 8,50 de Teresa Bonvalot (1.ª ronda);
– Melhor pontuação (máximo 20 pontos): 15,25 de Afonso Antunes (1.ª ronda)
O Allianz Figueira Pro marca igualmente o arranque da Allianz Triple Crown, que
vai para a sexta edição consecutiva e distribuiu um prémio total de 8.000 euros,
equitativo entre o vencedor masculino e vencedora feminina. Em termos de
troféus laterais, acrescem a luta pela melhor manobra na Renault Expression
Session e pela Somersby Onda do Outro mundo (ambos com 2.500€ anuais), o
início da disputa do Santander Award a definir no final do ano com ponderação
entre a performance desportiva e aproveitamento escolar, e ainda a designação
dos melhores surfistas locais (masculino e feminino) com uma premiação de
1.500€ por via da Câmara Municipal da Figueira da Foz. Novidade este ano

também para o Bom Petisco Girls Score, o primeiro prémio exclusivamente
dedicado às senhoras, com 2.500€ anuais para a melhor pontuação combinada
no quadro de competição feminino.
José Francisco Neves, membro do Comité de Direção e Diretor de Market
Management da Allianz
“Ficamos muito contentes pelo melhor Surf português estar de volta e de
podermos apoiar esta modalidade que cada vez mais se destaca. A Allianz já é
uma marca reconhecida no Surf e estamos preparados para enfrentar os tempos
futuros neste regresso à vida, com a mesma resiliência, força e confiança que nos
caracterizam desde sempre. Voltamos ao Surf juntos!”
Rip Curl Fantasy
Prémio vencedor etapa: Relógio Search GPS Rip Curl
Prazo de constituição das equipas: hora do Call do primeiro dia de prova
Mais informações em fantasy.ansurfistas.com
A nível televisivo, todas as etapas poderão ser acompanhadas em direto na Sport
TV, assim como nos restantes meios oficiais: facebook do MEO, app do MEO –
disponível na posição 810 da grelha de canais MEO e gratuita para clientes com
MEO Box (ADSL e Fibra), permitindo aos consumidores assistirem a toda a Liga
no conforto das suas casas -, www.ansurfistas.com e redes sociais em
@ansurfistas.
A Liga MEO Surf 2020 é uma organização da Associação Nacional de Surfistas e
da Fire!, com o patrocínio do MEO, Allianz Seguros, Renault, Bom Petisco,
Somersby, Banco Santander, Rip Curl, os parceiros de/da sustentabilidade
Fundação Altice e Jerónimo Martins, o apoio local do Município da Figueira da
Foz e o apoio técnico da Associação de Surf da Figueira da Foz e da Federação
Portuguesa de Surf.
Mais informações em www.ansurfistas.com.

