Liga MEO Surf – Vasco Ribeiro e Teresa Bonvalot vencem o
Renault Porto Pro
Luta pelo título masculino segue ao rubro para a etapa final
Principais destaques:
•
•
•
•
•
•

Vasco e Teresa somam segunda vitória consecutiva na Liga;
Vasco, Kikas e Afonso vão lutar pelo título na etapa final;
Francisco Almeida surpreendeu ao chegar à final;
Teresa Bonvalot juntou título nacional ao da etapa;
Júnior Kika Veselko fez primeira final da carreira na Liga;
Afonso Antunes conquistou Renault Expression Session;

Porto (20/09/2020) - Vasco Ribeiro e Teresa Bonvalot conquistaram este
domingo a vitória no Renault Porto Pro, a quarta e penúltima etapa da Liga MEO
Surf. Vasco e Teresa repetiram os triunfos obtidos na etapa anterior, que se havia
realizado em agosto, em Sintra.
No caso de Teresa Bonvalot, o resultado obtido no Porto serviu para carimbar o
título nacional de forma antecipada. Já Vasco Ribeiro relançou-se nas contas do
título masculino, que vai ser decidido na etapa final, em Cascais, de 15 a 17 de
Outubro. Teresa Bonvalot e Vasco Ribeiro conseguiram terminar no lugar mais
alto do pódio depois de vencerem nas respetivas finais surfistas mais jovens e
que se estrearam em finais na etapa nortenha: Kika Veselko no caso feminino e
Francisco Almeida do lado masculino.
O dia final do Renault Porto Pro ofereceu uma manhã recheada de emoções
fortes, com eliminações inesperadas e com os títulos em jogo. Já depois da
realização da 3.ª ronda feminina, a primeira grande surpresa do dia surgiu nos
quartos-de-final masculinos, com a eliminação do campeão nacional Miguel
Blanco frente a Francisco Almeida. E no heat seguinte o inesperado voltou a
acontecer, com o líder do ranking Afonso Antunes a perder frente a Eduardo
Fernandes e a hipotecar a possibilidade de ser campeão nacional no Porto,
deixando ainda a liderança do ranking à mercê de Frederico Morais.

Embora Frederico Morais tenha conseguido cumprir com as exigências nos
quartos-de-final, ao vencer Luís Perloiro num dos melhores heats do
campeonato, a verdade é que depois teve pela frente Vasco Ribeiro nas meiasfinais, numa verdadeira final antecipada. Vasco começou o dia a vencer o júnior
Martim Paulino e depois aproveitou todo o balanço para derrotar Frederico, tal
como já o havia feito nesta mesma fase na Praia Grande. A derrota de Frederico
Morais nas meias-finais impediu-o, assim, de assumir a liderança do ranking e a
licra amarela para a última etapa, ficando apenas a 10 pontos de Afonso Antunes
no ranking.
Mas Vasco Ribeiro ainda tinha mais para dar e na final acabou por se impor com
superioridade a Francisco Almeida, com 13,70 pontos contra apenas 8,30. Um
triunfo que permitiu a Vasco Ribeiro recuperar terreno na luta pelo título, onde
continua a ser 3.º do ranking, mas cada vez mais perto do primeiro lugar. Vasco
sai do Porto a apenas 200 pontos de Afonso Antunes e a depender apenas dele
próprio para ser campeão nacional. Aliás, Afonso Antunes e Frederico Morais
chegam a Cascais na mesma situação. Algo que oferece um cenário
verdadeiramente emotivo para a etapa final da Liga MEO Surf 2020, pois se um
dos três vencer a etapa é automaticamente campeão.
Vasco Ribeiro, vencedor do Renault Porto Pro
“Estou-me a sentir bem e a sentir que estou de volta à melhor forma. Quando é
assim, os resultados acabam por aparecer. Vencer aqui no Porto foi ótimo, pois é
um sítio que adoro e onde já não ganhava há alguns anos. Foi um ótimo
campeonato, com um grande dia final e ondas de qualidade. Agora, vou tentar
levar este momento para as próximas provas para fechar a temporada com chave
de ouro em Cascais.”
Vasco Ribeiro comprovou o excelente momento de forma que atravessa,
vencendo a segunda etapa consecutiva na Liga MEO Surf e a terceira prova
consecutiva em que entra, uma vez que entre Sintra e o Porto conseguiu uma
vitória arrebatadora numa prova internacional em Pantín, na Espanha. Vasco
alcançou a 12.ª vitória da carreira na Liga MEO Surf e ficou apenas a um triunfo
de igualar o recorde de 13 vitórias que pertence a Frederico Morais.
Por sua vez, Teresa Bonvalot foi a grande dominadora desta etapa desde o
primeiro ao último dia. Depois de superar facilmente a 3.ª ronda e após a
eliminação de Carolina Mendes (3.ª do ranking) nas meias-finais frente a Kika
Veselko, Teresa ficou com a porta aberta para o título, precisando para isso de
bater a campeã nacional de 2019 e 2.ª do ranking, Yolanda Hopkins, na segunda

meia-final da prova. E Teresa Bonvalot não fez por menos, vencendo o duelo com
15,85 pontos contra 13,25 da adversária.
Na final, Teresa não relaxou a juntou o triunfo na etapa ao título que já tinha
alcançado de forma antecipada. Com 12,85 pontos somados, a surfista de Cascais
bateu a júnior Kika Veselko, que se ficou pelos 11,40 pontos. Um triunfo
simbólico para Teresa Bonvalot, que tinha alcançado no Porto, em 2013, com
apenas 13 anos, o primeiro triunfo da carreira. Este domingo, Teresa Bonvalot,
além de somar o terceiro título nacional da carreira, conseguiu vencer o evento
nortenho pela quinta vez na carreira.
Teresa Bonvalot, vencedora do Renault Porto Pro e nova campeã nacional:
“Foi a melhor maneira de acabar este dia, que foi longo, com muita coisa a
acontecer. Felizmente, tudo acabou por correr bem para o meu lado e estou
muito feliz por isso. Este foi um campeonato super positivo, que contou com
ondas incríveis todos os dias. Na final foi um pouco diferente, talvez por as algas
atrapalharem um pouco, mas acabei por conseguir juntar a vitória na etapa ao
título nacional que já tinha conquistado.”
Esta foi ainda a 19.ª vitória de Teresa Bonvalot, de apenas 20 anos, na Liga MEO
Surf e a terceira em 2020. Teresa fica, assim, a apenas cinco triunfos de igualar o
histórico registo de 24 triunfos que pertence a Patrícia Lopes.
Resultados finais do Renault Porto Pro:
Final masculina: Vasco Ribeiro 13,70 pontos x Francisco Almeida 8,30
Final feminina: Teresa Bonvalot 12,85 pontos x Gabriela Dinis 11,40
Somersby Onda do Outro Mundo: Teresa Bonvalot, 9,00 pontos, na 2.ª ronda
Renault Expression Session: Afonso Antunes
Sumatra Surf Trip (Melhor Júnior): Afonso Antunes e Kika Veselko
Bom Petisco Girls Score: Teresa Bonvalot, 16,60 na 1.ª ronda
O Renault Porto Pro também contou com as habituais iniciativas de
sustentabilidade da Fundação Altice, que incluiu uma ação de sensibilização e
limpeza de praia integradas na celebração do World Clean-up Day, e as
dinâmicas associadas à proteção da biodiversidade e promoção da alimentação
saudável do Grupo Jerónimo Martins.
O Renault Porto Pro pode ser acompanhado a partir de casa com transmissão
integral em direto na Sport TV, assim como nos restantes meios oficiais:

facebook do MEO, na posição 810 da grelha de canais MEO, em ligameosurf.pt 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, Renault, Allianz, Bom Petisco, Somersby,
Banco Santander, Rip Curl, os parceiros de/da sustentabilidade Fundação Altice
e Jerónimo Martins, o apoio local das Câmaras Municipais de Porto e Matosinhos
e o apoio técnico da Onda Pura e da Federação Portuguesa de Surf.
Mais informações em www.ansurfistas.com.

