Liga MEO Surf 2021 com confirmação oficial para arrancar de 9
a 11 de Abril
Allianz Ericeira Pro marca o regresso das competições de Surf
Começou a contagem decrescente para o início da Liga MEO Surf 2021, a
principal prova de surf em Portugal e a que define os títulos de campeões
nacionais. A histórica Praia de Ribeira d’Ilhas recebe o Allianz Ericeira Pro, de 9 a
11 de Abril, marcando não só o regresso das competições de Surf às praias
portuguesas, como também afirmando-se com a única competição oficial a
acontecer em toda a Europa.
Hélder Sousa Silva, Presidente da Câmara Municipal de Mafra
“A Ericeira dá as boas-vindas à primeira competição de surf da temporada 2021
em Portugal. Fazer deste o palco inaugural do circuito que elege os campeões
nacionais é um reconhecimento da qualidade das ondas da única da Reserva
Mundial de Surf da Europa, mas também um tributo às gerações de homens do mar
que as enaltecem”.
A Liga MEO Surf é a 1ª divisão da modalidade, sendo o Surf um desporto
individual ao ar livre sem contacto físico e considerada de baixo risco pela DGS,
pelo reúne todos os requisitos que permitam o seu regresso no plano
competitivo.
Para além da disputa dos títulos máximos do Surf português, é aqui também que
vai acontecer a primeira de três etapas do já histórico troféu Allianz Triple
Crown, que premeia os melhores surfistas entre as três etapas com naming
Allianz.
José Francisco Neves – Membro do Comité de Direcção, CMO, Allianz
Portugal
“É com enorme satisfação que, mais uma vez, estamos presentes na maior
competição de surf nacional. Para a Allianz Portugal, esta parceria continua a ser
muito importante, mais ainda num período em que poucas competições desportivas
são possíveis de realizar devido à situação de pandemia. O nosso apoio ao surf
português permite-nos contribuir para o crescimento da modalidade, bem como
potenciar a notoriedade da nossa marca, o que nos deixa orgulhosos”.

Os melhores surfistas portugueses vão então começar a luta pelo título e a
sucessão aos atuais campeões nacionais Frederico Morais e Teresa Bonvalot,
num dos mais míticos salões de festas do surf nacional.
Historial de vencedores do Allianz Ericeira Pro:
2020 – Afonso Antunes e Carolina Mendes
2019 – Tomás Fernandes e Teresa Bonvalot
2018 – Miguel Blanco e Camilla Kemp
2017 – Tiago Pires e Carolina Mendes
2016 – Gony Zubizarreta e Camilla Kemp
2015 – Tiago Pires e Teresa Bonvalot
2014 – Frederico Morais e Carina Duarte
2013 – Tomás Fernandes e Carina Duarte
2012 – Frederico Morais e Keshia Eyre
2011 – Vasco Ribeiro e Maria Abecasis
Palco de jornadas memoráveis do surf nacional, Ribeira d’ilhas prepara-se para
receber um vasto lote de surfistas prontos para lutarem pelos pódios. Na prova
masculina, aos principais candidatos Vasco Ribeiro, Afonso Antunes e Miguel
Blanco, junta-se um dos mais letais surfistas locais, de seu nome Tomás
Fernandes. Depois de ter sido vice-campeão nacional em 2019, o surfista da
Ericeira vai procurar começar bem numa praia onde já venceu por duas ocasiões,
para se lançar na corrida ao muito desejado título nacional.

Tomás Fernandes, vencedor do Allianz Ericeira Pro em 2013 e 2019
“Apesar da pandemia ter afetado algumas carreiras no surf nacional, no meu caso,
o impacto não foi assim tão grande. Tive uma lesão que me afastou cinco meses do
mar e, assim, consegui recuperá-la bem com o Nuno Morais [fisioterapeuta e pai de
Frederico Morais], a quem agradeço muito o trabalho feito. Estou tranquilo, treinei
bem! Consegui treinar e fazer tudo o que queria. Felizmente, os campeonatos estão
de regresso e estou muito contente por estar de volta à competição. Sobretudo,
numa onda que gosto tanto, como Ribeira d’Ilhas. Este ano parto apenas com o
objetivo de surfar bem e apanhar ondas boas. Seria sempre bom ganhar em casa,
mas não penso muito nisso. Conseguirmos regressar às competições já é uma
grande vitória para todos os surfistas”.
Mas na Ericeira também podem acontecer surpresas. No ano passado, Afonso
Antunes bateu uma concorrência de peso para vencer a primeira etapa da sua

carreira no palco principal do Surf Português, com apenas 17 anos. Mas outro
dos grandes destaques da competição no ano passado foi também o surfista local
Henrique Pyrrait, que chegou às meias-finais. Um resultado que o ajudou a
terminar o ano como top 8 nacional e que certamente lhe dá mais
responsabilidades para a nova época.
Henrique Pyrrait, semi-finalista do Allianz Ericeira Pro 2020
“Começar a temporada em casa é sempre bom e um privilégio! O primeiro
campeonato do ano ser no local onde me sinto mais confortável é uma vantagem e
fico bastante contente por isso. Ribeira D’Ilhas está a postos para receber a etapa.
Faz todo o sentido a Ericeira abrir os braços aos campeonatos. Estamos todos com
saudades de voltar a vestir a licra e passar uns bons momentos a competir.
Sinceramente, acho que os adversários já vão olhar para mim como uma ameaça.
Depois de ter conseguido mostrar do que sou capaz no ano passado, penso que
muitos olham para mim de maneira diferente da que olhavam há um ano. E o
objetivo é mesmo esse: quero manter e consolidar esse estatuto, que muito tempo e
trabalho me deu a conquistar”.
Allianz Ericeira Pro 2020 em números:
– Campeões da Etapa: Afonso Antunes e Carolina Mendes;
– 1119 ondas surfadas por 97 surfistas inscritos;
– Melhor onda (máximo 10 pontos): 9,60 de Teresa Bonvalot (1.ª ronda);
– Melhor pontuação (máximo 20 pontos): 18,25 de Carolina Mendes (Meiasfinais)
Em termos de troféus laterais, a Liga MEO Surf conta ainda com 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 igualitário entre masculino e feminino de 2.000€ por via da Câmara
Municipal de Mafra, 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.
Fantasy Surfer
Prémio vencedor etapa: Fato de Surf Rip Curl E-Bomb 3.2
Segundo classificado: Vale de compras no valor de 200€ na Ericeira Surf & Skate
Prazo de constituição das equipas: hora do Call do primeiro dia de prova
Mais informações em fantasy.ansurfistas.com

A nível televisivo, tendo presente a proibição de público nos termos legais, o
Allianz Ericeira 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 (café
oficial), Rip Curl e Ericeira Surf and Skate, o parceiro de sustentabilidade
Jerónimo Martins, o apoio local do Município de Mafra, e o apoio técnico do
Ericeira Surf Clube e da Federação Portuguesa de Surf.
Mais informações em www.ansurfistas.com.

