
 
 

 

 

Liga MEO Surf: Gony Zubizarreta e Teresa Bonvalot vencem 
Allianz Triple Crown Champions em memória de Pedro Lima 

Segundo dia do Bom Petisco Cascais Pro dedicado a troféu especial e à prova 
feminina 

 
Destaques: 

- Decisão do título masculino adiada para sábado no Guincho; 
- Semifinalistas decididas após três rondas realizadas; 
- Teresa e Carolina Mendes com performances de destaque; 
- Guilherme Ribeiro fechou dia com triunfo na Renault Expression Session 

 
Cascais (16/10/2020) - Gony Zubizarreta e Teresa Bonvalot sagraram-se, esta 
sexta-feira, vencedores do troféu especial Allianz Triple Crown Champions em 
memória de Pedro Lima. Este evento dividiu com a prova feminina as atenções 
no segundo dia de ação do Bom Petisco Cascais Pro, a quinta e última etapa da 
Liga MEO Surf 2020. A decisão do título nacional masculino ficou, assim, adiada 
para sábado, o dia final da etapa cascalense.   

Teresa Bonvalot começou bem cedo a dar nas vistas, vencendo a sua bateria da 
ronda inaugural, com 10,40 pontos. Teresa conseguiu o melhor score da ronda e 
dividiu as atenções com as jovens Carolina Santos e Gabriela Dinis, as únicas a 
conseguirem superar a barreira dos dois dígitos nesta fase da prova. 

A prova avançou rapidamente para a 2.ª ronda feminina, ainda pela manhã, com 
as surfistas a elevarem o nível à medida que iam entrando na água. A já 
consagrada campeã nacional de forma antecipada Teresa Bonvalot voltou a 
vencer e a exibir-se a bom nível, mas o melhor score nesta ronda – e do dia – 
acabou por pertencer a Carolina Mendes, com 13,50 pontos. 

Tanto Teresa como Carolina continuaram a exercer o seu favoritismo na terceira 
ronda, conseguindo avançar para as meias-finais. A elas juntaram-se ainda 
Camilla Kemp e também a jovem Gabriela Dinis, que vai ser a representante da 
nova geração feminina no dia final do Bom Petisco Cascais Pro. Teresa Bonvalot 
vai tentar alcançar amanhã a 20.ª vitória da carreira na Liga MEO Surf, enquanto 
as adversárias tentam fechar a temporada da melhor forma. 



 
 

 

 

Após a realização destas três rondas femininas, a ação prosseguiu com o troféu 
especial em memória do malogrado ator e surfista Pedro Lima, que juntou na 
água os vencedores das várias edições da Allianz Triple Crown já realizadas. Do 
lado masculino a emoção manteve-se até final com Gony Zubizarreta a levar a 
melhor num renhido duelo com Vasco Ribeiro, por apenas 0,1 pontos. Já do lado 
feminino foi Teresa Bonvalot a mostrar-se novamente mais forte, vencendo mais 
um troféu num ano em que tem estado imparável. 

Allianz Triple Crown Champions Resultados: 

Masculino: Gony Zubizarreta 11,75 x Vasco Ribeiro 11,65 x Miguel Blanco 9,00 x 
Afonso Antunes 7,75 
Feminino: Teresa Bonvalot 9,75 x Carolina Mendes 7,60 x Camila Kemp 4,10 

A ação terminou ao início da tarde, com a realização de uma Renault Expression 
Session muito concorrida. Com vários dos tops nacionais presentes na água em 
busca da manobra mais inovadora, foi o jovem Guilherme Ribeiro e conseguir 
vencer a última Renault Expression Session da temporada, tendo repetido o 
triunfo que já tinha conseguido na Figueira da Foz. 

Para sábado a chamada para o terceiro e último dia do Bom Petisco Cascais Pro 
está marcada novamente para as 8 horas. Espera-se um dia recheado de ação e 
emoção, com o prato forte a ser a decisão do título nacional masculino. Apesar de 
já ter sido eliminado da etapa, Afonso Antunes ainda é líder virtual do ranking, 
com Frederico Morais e Vasco Ribeiro também ainda na disputa pelo título. 

Agenda para sábado: 
08h00 – Call terceiro dia de competição 
12h00 – Finais do Bom Petisco Cascais Pro (por confirmar) 
13h00 – Cerimónia de Entrega de Prémios do Bom Petisco Cascais Pro (por 
confirmar) 
19h00 – Cerimónia dos Portugal Surf Awards (acesso reservado) 

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. 



 
 

 

 

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. 


