
 
 

 

 

Liga MEO Surf – Prémio Allianz Triple Crown Champions em 
memória de Pedro Lima 

Vencedores da Allianz Triple Crown vão disputar heats especiais no Bom Petisco 
Cascais Pro 

 
Destaques: 

Allianz Triple Crown Champions disputado em memória de Pedro Lima 

  

Bom Petisco Cascais Pro decide campeão nacional de Surf 2020 

Cascais (12/10/2020) - O Bom Petisco Cascais Pro, última etapa da Liga MEO 
Surf 2020, principal competição do surf nacional que se realiza de 15 a 17 de 
Outubro, vai ser palco de um novo prémio disputado em memória do surfista e 
ator Pedro Lima, um grande amigo de toda a comunidade do Surf Português que 
tristemente nos deixou em Junho deste ano. 

Anna Westerlund, mulher de Pedro Lima  

“Agradecemos esta sentida homenagem que tem um significado muito especial 
para nós porque o Pedro amava o mar, era o seu porto de abrigo, era onde 
carregava baterias e no meio das ondas fez grandes amigos. O Pedro dizia muitas 
vezes que no desporto não há desigualdades, não há raças, há responsabilidade, 
espírito de equipa, há humanismo, verdade e respeito, há solidariedade, 
dedicação e coragem. Como atleta de alta competição construiu amizades para 
vida, construiu memórias inesquecíveis que ficarão para sempre.”. 

João Francisco Lima, filho mais velho de Pedro Lima 

“Fico feliz que a afinidade que o meu pai tinha ao surf, particularmente ao nosso 
surf e aos nossos atletas, seja recíproca. É um orgulho enorme sentir que o 
contributo que ele deu para o desporto pelo qual era apaixonado tenha sido 
suficiente para que lhe fosse atribuída uma bonita homenagem como esta. 
Agradeço a todos por permitirem que a presença do meu pai no surf português 
não desapareça! Cá em casa carregamos o espírito de atleta. Somos competitivos 
e não damos menos que o nosso melhor, foi o que o meu pai sempre nos 
transmitiu.” 



 
 

 

 

O Allianz Triple Crown Champions em memória de Pedro Lima vai ter duas super 
baterias (uma masculina e outra feminina) em que os vencedores da Allianz 
Triple Crown ao longo dos anos vão discutir este troféu especial. 

Allianz Triple Crown Champions em Memória de Pedro Lima 

Masculino: Afonso Antunes x Miguel Blanco x Gony Zubizarreta x Vasco Ribeiro 
Feminino: Teresa Bonvalot x Carolina Mendes x Camila Kemp 

Miguel Blanco, vencedor da Allianz Triple Crown em 2019 

“A criação deste troféu é algo de especial, sobretudo por ser em Cascais. Era aqui 
que encontrava sempre o Pedro Lima a surfar. O que mais me fascinava na 
pessoa do Pedro era, não só o seu enorme sorriso, mas também a amigável 
disposição que tinha para falar com qualquer um no lineup.” 

Camilla Kemp, vencedora da Allianz Triple Crown 2018 

“Estou bastante entusiasmada com esta iniciativa de criar este novo troféu, até 
porque me vai permitir disputar mais um heat frente a surfistas como a Carolina 
Mendes e a Teresa Bonvalot. É importante o facto de homenagearmos o Pedro 
Lima e também fazê-lo ao mesmo tempo em que nos divertimos a apanhar umas 
ondas em nome dele.” 

Afonso Antunes, vencedor da Allianz Triple Crown 2020 

“Considero que esta é uma grande iniciativa por parte da Associação Nacional de 
Surfistas, por poder fazer esta homenagem ao Pedro Lima, que era tão amigo de 
todos nós, e nos acompanhava sempre com um sorriso tão grande. Era uma 
pessoa com muito boa energia e que passava essa boa energia aos atletas como 
nós.” 

Carolina Mendes, vencedora da Allianz Triple Crown 2016 e 2017 

“Estou muito contente com esta iniciativa da Allianz e da Associação Nacional de 
Surfistas. Tenho orgulho em já ter vencido a Allianz Triple Crown em duas 
ocasiões e, por isso, fico feliz por estar presente nesta final. O facto de servir de 
homenagem ao Pedro Lima torna este troféu ainda mais especial. Era uma 
pessoa que via muitas vezes na água e sempre com alegria”. 

O Allianz Triple Crown Champions em memória a Pedro Lima será disputado 
previsivelmente durante o 2º dia de competição (6ªfeira, 16 Outubro) e vai 



 
 

 

 

distribuir um prémio total de 2 mil Euros aos vencedores de forma equitativa 
entre o vencedor masculino e vencedora feminina. 

José Francisco Neves, Membro do Comité de Direção e Diretor de Market 
Management da Allianz Portugal 

“Podermos disputar o Allianz Triple Crown Champions, juntando os vencedores 
de sempre desta competição é a prova de que a Allianz é uma marca com ADN de 
surf. Estamos ansiosos por ver tanta qualidade dentro de água. Estamos também 
muito felizes por podermos associar esta prova ao Pedro Lima, por quem 
guardamos um enorme carinho e que foi sempre um amigo com quem tivemos o 
privilégio de colaborar. A Allianz e o Surf estão unidos, desta vez em memória a 
um grande homem, um amigo e também surfista. 

Além deste troféu, encontra-se também em disputa o título nacional masculino, 
galardão máximo do Surf Português. Afonso Antunes, Frederico Morais e Vasco 
Ribeiro são os três candidatos, sendo que todos dependem apenas deles próprios 
para chegarem ao título. 

Ranking Liga MEO Surf 2020 – Candidatos ao Título: 

1º Lugar – Afonso Antunes: 3.200 pontos (venceu a 2ª etapa) 
2º Lugar – Frederico Morais: 3.190 pontos (venceu a 1ª etapa) 
3º Lugar – Vasco Ribeiro: 3.000 pontos (venceu as 3ª e 4ª etapas) 

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), a decisão do Santander Award, a definir 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 de Cascais. Destaque ainda 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. 

Rip Curl Fantasy – Façam as vossas apostas 

Prémio vencedor etapa: Relógio Rip Curl Search GPS 
Prazo de constituição das equipas: hora do Call do primeiro dia de prova 
Mais informações em fantasy.ansurfistas.com 

O Bom Petisco Cascais Pro poderá 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, Bom Petisco, Allianz, Renault, Somersby, 
Banco Santander, Rip Curl, os parceiros de/da sustentabilidade Fundação Altice 
e Jerónimo Martins, o apoio local da Câmara Municipal de Cascais e o apoio 
técnico do Clube Recreativo e Cultural da Quinta dos Lombos e da Federação 
Portuguesa de Surf. 

Mais informações em www.ansurfistas.com. 


