Quadro de Competição divulgado para a 1ª etapa da Liga MEO
Surf
Vasco Ribeiro e Teresa Bonvalot assumem posição de destaque de licra amarela
Cascais (06.04.2021) - A 1ª etapa da Liga MEO Surf, o Allianz Ericeira Pro, tem
início marcado para a próxima 6ªfeira, 9 de Abril, na Praia de Ribeira D’Ilhas,
sendo agora divulgado o quadro de competição, encabeçado por Vasco Ribeiro,
campeão nacional por quatro vezes, e Teresa Bonvalot, campeã nacional por três
e defensora do título. Ambos os surfistas partem com o estatuto de destaque de
top seeds, a quem é atribuída a licra amarela.
A Liga MEO Surf é a principal competição de Surf em Portugal, onde se disputam
os títulos máximos de campeões nacionais e, em 2021, é a única competição
oficial com regresso anunciado em toda a Europa.
Destaques do quadro masculino – Round 1:
H3: Tomás Fernandes x Diogo Martins x Martim Ferreira x Edgar Nozes
H8: Vasco Ribeiro x Vasco Veloso x José Maria Bispo x surfista a designar dos
trials
H15: Pedro Coelho x Martim Magalhães x Ivo Cação x Nilton Freitas
Destaques do quadro feminino – Round 1:
H4: Carolina Mendes x Maria Chaves x Maria Salgado x Margarida Carichas
H5: Teresa Bonvalot x Beatriz Costa x Raquel Otero x Carina Duarte
H7: Gaby Dinis x Mariana Rocha Assis x Miriam Julião x Bianca Nicoleta
Vasco Ribeiro, tetracampeão nacional
“É otimo finalmente voltarmos às competições. Foram oito longos meses sem
competição, só a treinar. Por isso, sinto-me mais preparado que nunca. Sinto-me
feliz por estar de regresso à ação, sobretudo na Ericeira. Vestir a licra amarela é
um bónus. É bom começar com a licra amarela, mas vou tentar não preocuparme muito com isso. Obviamente que é importante, mas, mais do que começar
com ela, vou focar-me, sim, em mantê-la até ao fim do ano.”
Em prova estarão outros nomes sonantes, que estão, certamente, ansiosos por
regressar à competição e começarem da melhor forma na luta pelo título. O
jovem Afonso Antunes, que no ano passado surpreendeu ao lutar até final pelo
título com Frederico Morais e Vasco Ribeiro, e Carolina Mendes são também eles

nomes a ter em conta. Até porque são os campeões em título deste Allianz
Ericeira Pro.
Afonso Antunes, vencedor do Allianz Ericeira Pro 2020
“Sem dúvida que estou super motivado para o arranque da Liga MEO Surf, com o
Allianz Ericeira Pro. Desde a última etapa da Liga MEO Surf, no ano passado, que
não compito e para uma pessoa competitiva como eu não poderia estar mais feliz
de poder voltar a sentir o ‘bichinho’ da competição.”
Carolina Mendes, vencedora do Allianz Ericeira Pro 2020
“É muito bom poder voltar a competir. É aquilo que mais amo fazer e fico feliz
por a Liga MEO Surf estar de volta. A etapa em Ribeira d’Ilhas é uma etapa
importante por ser numa onda tão emblemática para o surf nacional e
internacional. Ter a oportunidade de competir e treinar ali é algo que me motiva
muito. Quero dar o meu melhor e fazer um bom campeonato.”
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 igualitária
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 – Façam as V/ apostas em fantasy.ansurfistas.con
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
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 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.
A Liga MEO Surf 2021 é uma organização da Associação Nacional de Surfistas e

da Fire!, com o patrocínio do MEO, Allianz Portugal, 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.

