
 

 

Liga MEO Surf confirma 2.ª etapa para 23 a 25 de Abril 
Allianz Figueira Pro vai realizar-se na Praia do Cabedelo 
 

Cascais (30/03/2021) - A Liga MEO Surf, principal competição de surf em 
Portugal e a que atribui os títulos de campeões nacionais da modalidade, tem 
mais uma etapa confirmada para o calendário da temporada 2021. Com o 
arranque previsto para 9 a 11 de Abril com o Allianz Ericeira Pro, na Praia de 
Ribeira D’Ilhas, está assim confirmada a 2.ª etapa, o Allianz Figueira Pro, para 23 
a 25 de Abril, na Praia do Cabedelo, na Figueira da Foz. 

 
Liga MEO Surf 2021 – 1ª Divisão do Surf Nacional 
1ª etapa – 9 a 11 de Abril – Allianz Ericeira Pro 
2ª etapa – 23 a 25 de Abril – Allianz Figueira Pro 
3ª etapa – por confirmar 
4ª etapa – por confirmar 
5ª etapa – por confirmar 

A Liga MEO Surf é a 1ª divisão da modalidade, sendo o Surf um desporto 
individual ao ar livre sem contacto físico e considerado de baixo risco pela DGS. 

Francisco Rodrigues – Presidente da Associação Nacional de Surfistas 

“É com muito agrado que estão reunidas todas as condições para mais uma etapa 
da Liga MEO Surf. É um facto que a sua realização está sempre condicionada à 
evolução das circunstâncias inerentes à pandemia e consequente execução do 
plano de desconfinamento, mas tudo aponta que vai ser possível continuarmos a 
dar a merecida oportunidade às estrelas do Surf nacional para trabalharem e 
lutarem pelos seus objetivos desportivos. Um agradecimento também à 
colaboração do Município da Figueira da Foz, no sentido de compatibilizar a 
realização desta competição com a intervenção em curso na Praia do Cabedelo.” 

Estas duas etapas confirmadas têm também uma relevância ímpar nos tempos 
atuais, onde muitas competições têm vindo a ser adiadas. Isto porque, em solo 
europeu, a Liga MEO Surf mantém-se como a única plataforma a anunciar o seu 
regresso, possibilitando assim a necessária rodagem competitiva aos surfistas 
portugueses, o que é também uma oportunidade de valor acrescentado na 
preparação da última fase de qualificação para os jogos olímpicos, a acontecer a 
partir do final de Maio. 



 

 

 
João Aranha – Presidente da Federação Portuguesa de Surf 

"Para a Federação Portuguesa de Surf, as 2 etapas agora confirmadas que 
marcam o início de época da Liga MEO Surf, 1ª divisão da modalidade em 
Portugal e onde se disputam os títulos máximos do nosso calendário oficial, 
revestem-se de uma ainda maior importância, uma vez que num ano de Jogos 
Olímpicos, constituem-se como a única plataforma de treino real para a 
derradeira possibilidade de qualificação de atletas nacionais para estarem 
presentes em Tóquio. São assim um fator determinante para o sucesso do 
desporto nacional na participação nos World Surfing Games, que irão decorrer 
em El Salvador entre 29 de Maio a 7 de Junho." 

Relativamente às demais etapas, a Associação Nacional de Surfistas continua a 
trabalhar com os respetivos Municípios com vista à confirmação de mais datas, 
atendendo às condições de licenciamento e sanitárias, assim como à evolução do 
calendário internacional relevante, de forma a compatibilizar a agenda 
desportiva dos melhores surfistas nacionais da melhor forma possível. 

Em termos de troféus laterais, a Liga MEO Surf conta com o Allianz Triple Crown 
que se disputa nas três etapas de Naming Allianz, a luta pela melhor manobra na 
Go Chill Expression Session premiada com 2.500€ anuais, a designação dos 
melhores surfistas locais (masculino e feminino) com uma premiação de 1.500€ 
na Figueira da Foz, e ainda o Bom Petisco Girls Score, um primeiro prémio 
exclusivamente dedicado às senhoras, com 2.500€ anuais para a melhor 
pontuação combinada no quadro de competição feminino. 

A nível televisivo, tendo presente a proibição de público nos termos legais, o 
Allianz Figueira Pro poderá ser acompanhado a partir de casa 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 2021 é uma organização da Associação Nacional de Surfistas e 
da Fire!, com o patrocínio do MEO, Allianz Seguros, Bom Petisco, Go Chill, Rip 
Curl, Ericeira Surf and Skate, o parceiro de sustentabilidade Jerónimo Martins, o 
apoio local da Câmara Municipal 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. 


