
 
 

 

 

Liga MEO Surf: Afonso Antunes, Frederico Morais e Vasco 
Ribeiro em ação na manhã desta 5ªfeira    

Bom Petisco Cascais Pro com call às 8h00 na Praia do Guincho para a decisão do 
título máximo do Surf em Portugal 

 
Cascais (14/10/2020) - O Bom Petisco Cascais Pro, quinta e última etapa da 
Liga MEO Surf 2020, a principal prova de surf em Portugal e a que decide os 
títulos nacionais, vai ter a primeira chamada pelas 8h00 desta quinta-feira, na 
Praia do Guincho. Está assim tudo a postos para o início da luta pelo título 
nacional masculino, onde Afonso Antunes, Frederico Morais e Vasco Ribeiro 
chegam como candidatos e a depender apenas deles próprios para se sagrarem 
campeões nacionais. Isto depois de Teresa Bonvalot já o ter conseguido de forma 
antecipada no lado feminino. 

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) 

O quadro de competição do Bom Petisco Cascais Pro também já é conhecido, 
onde Afonso, Kikas e Vasco já sabem quem vão defrontar no início desta luta a 
três que promete ser explosiva. O jovem Afonso Antunes, de apenas 17 anos, 
chega ao Guincho com a licra amarela de líder do ranking nacional, mas com 
Frederico Morais e Vasco Ribeiro, 2.º e 3.º classificado, respetivamente, bem 
perto e a escassos pontos. 

Destaques Quadro masculino – Round 1: 
H8: Afonso Antunes x Matisse Verworst x Santiago Graça x Trialista 
H9: Frederico Morais x Daniel Nóbrega x Vasco Veloso x Trialista 
H16: Vasco Ribeiro x José Maria Bispo x Joaquim Chaves x Trialista 

Destaques Quadro Feminino – Round 1: 
H3: Camilla Kemp x Leonor Fragoso x Benedita Teixeira x Erica Máximo 
H5: Teresa Bonvalot x Mariana Assis x Matilde Costa 

Afonso Antunes, líder do ranking nacional 
 
“O Frederico Morais e o Vasco Ribeiro são surfistas de topo, por isso vai ser 



 
 

 

 

super difícil vencer esta luta. Parto na frente, mas por poucos pontos, o que torna 
esta luta complicada e equilibrada. Não sinto qualquer pressão, pois penso que 
não me cabe a mim ter essa pressão. A única coisa em que tenho de me focar é 
em continuar na frente. Foi coisa que consegui fazer nas últimas três etapas e 
tenho confiança para voltar a fazê-lo.” 

Frederico Morais, 2.º classificado do ranking nacional 

“Esta vai ser uma etapa muito renhida. Tanto o Vasco Ribeiro como o Afonso 
Antunes são ótimos surfistas. Sinto-me preparado e confiante, com vontade de 
competir em casa, neste ano tão atípico, mas com esperança que em breve a 
competição internacional também regresse ao normal.” 

Vasco Ribeiro, 3.º classificado do ranking nacional 

“Vai ser ótimo poder competir pelo título frente ao Afonso Antunes e ao 
Frederico Morais. Penso que vai ser das disputas mais emocionantes que me 
lembro. Até porque é ótimo ter um surfista da nova geração, como o Afonso 
Antunes, já a competir contra mim e contra o Kikas. Isso também me dá muita 
motivação. Espero que as coisas corram bem para o meu lado.” 

Cenários Título Nacional Masculino: 

– Se Afonso Antunes ganhar a etapa é campeão nacional; 
– Se Frederico Morais ganhar a etapa é campeão; 
– Se Vasco Ribeiro ganhar a etapa é campeão; 
– Se Afonso Antunes terminar no 2.º posto, Frederico Morais/Vasco Ribeiro tem 
de vencer a etapa para ser campeão; 
– Se Afonso Antunes terminar no 3.º posto, Frederico Morais/Vasco Ribeiro tem 
de ser pelo menos segundo para ser campeão; 
– Se Afonso Antunes terminar no 5.ª posto ou pior, Frederico Morais tem de ser 
pelo menos segundo para ser campeão; Vasco Ribeiro tem de ser pelo menos 3.º 
para ser campeão; 
– Com Afonso Antunes fora da corrida, entre Frederico Morais e Vasco Ribeiro 
quem chegar mais longe é campeão; 

Do lado feminino o título já está entregue a Teresa Bonvalot, mas a emoção 
promete ser muita. Se, por um lado, Teresa procura chegar ao 20.º triunfo em 
etapas da Liga MEO Surf, por outro, além das habituais adversárias da campeã 
nacional, há também muitas representantes da nova geração com vontade de se 



 
 

 

 

estrearem a vencer, como são os casos de Mafalda Lopes, Kika Veselko, Gabriela 
Dinis ou Carolina Santos. 

A chamada do Bom Petisco Cascais Pro está, assim, marcada para as 8 horas de 
quinta-feira, na Praia do Guincho, com a perspetiva de boas ondas ao longo dos 
três dias do evento, sobretudo no sábado, que pode ser o dia das grandes 
decisões. 

Pedro Monteiro, diretor de provas da Liga MEO Surf 

“Optámos por fazer a prova no Guincho porque é onde as condições se preveem 
melhores. Vamos ter algumas ondas no primeiro dia. O vento e o mar vão caindo 
ao longo dos dois primeiros dias, mas o Guincho oferece sempre condições com 
todas as marés. No sábado entra uma nova ondulação e vento sul, que é offshore 
no Guincho. Estas previsões fazem-nos acreditar que poderemos ter condições 
de gala para decidir o título nacional”.   

Histórico de Campeões Nacionais: 
2020 – Por definir e Teresa Bonvalot 
2019 – Miguel Blanco e Yolanda Hopkins 
2018 – Miguel Blanco e Camilla Kemp 
2017 – Vasco Ribeiro e Carolina Mendes 
2016 – Pedro Henrique e Carolina Mendes 
2015 – Frederico Morais e Teresa Bonvalot 
2014 – Vasco Ribeiro e Teresa Bonvalot 
2013 – Frederico Morais e Carina Duarte 
2012 – Vasco Ribeiro e Maria Abecasis 
2011 – Vasco Ribeiro e Maria Abecasis 
2010 – Justin Mujica e Francisca Santos 

A Liga MEO Surf mantém o seu compromisso com a agenda de sustentabilidade 
agora numa fase de transição de forma a respeitar as limitações circunstâncias 
impostas pela Covid-19 mas já com resultando muito satisfatórios a favor do 
ambiente e da proteção dos oceanos. Em Cascais, vai estar a ser conduzido pela 
The Black Volt um teste piloto de alimentação elétrica da competição através de 
energia solar, monitorizando consumos e traduzindo-se assim em mais um eixo 
adicional verde da Liga MEO Surf 2020.  

Agenda do Bom Petisco Cascais Pro: 



 
 

 

 

1º dia – Quinta-feira, 15 de Outubro 
8h00 – Call primeiro dia de competição (masculino e feminino) 

2º dia – Sexta-feira, 16 de Outubro 
08h00 – Call segundo dia de competição (por confirmar) 
15h00 – Heats do Allianz Triple Crown Champions em memória de Pedro Lima 
(por confirmar) 

3º dia – Sábado, 17 de Outubro 
08h00 – Call terceiro dia de competição (por confirmar) 
11h00 – Renault Expression Session (por confirmar) 
11h30 – Finais do Bom Petisco Cascais Pro (por confirmar) 
12h30 – Cerimónia de Entrega de Prémios do Bom Petisco Cascais Pro (por 
confirmar) 
19h00 – Cerimónia dos Portugal Surf Awards (acesso reservado) 

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

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: 8h00 da manhã de 5ªfeira 
 
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. 


