
 

 

Liga MEO Surf – Allianz Ericeira Pro começa esta 6ªfeira às 
07h30 
Trials e primeira ronda do quadro masculino marcam arranque em Ribeira 
D’Ilhas 

Cascais (08/04/2021) - A Liga MEO Surf, a principal competição de Surf em 
Portugal onde se disputam os títulos máximos de campeões nacionais, tem início 
marcado para esta 6ªfeira, na Praia de Ribeira D’Ilhas, a partir das 07H30, 
marcando o regresso do Surf de competição ao ativo, não só em Portugal como 
na Europa. A ação irá iniciar-se com os trials da prova masculina, seguindo-se a 
primeira ronda também da prova masculina. 

Pedro Monteiro – Diretor de Prova 

“As previsões de mar que temos são algo difíceis de ler. Pelo que dá para 
perceber, o mar vai estar maior no terceiro dia de prova, domingo, graças a uma 
ondulação que entra de Norte. Apesar de tudo, as previsões deixam-nos 
confiantes que haverá ondas nos três dias, embora seja preciso fazer bem a 
gestão das marés”. 

Agenda do Allianz Ericeira Pro: 
 
1º dia – Sexta-feira, 9 de Abril 
07H30 – Call primeiro dia para Trials – Competição Masculino 
08h50 – Round 1 – Competição masculino 

2º dia – Sábado, 10 de Abril 
07H30 – Call do segundo dia de competição (por confirmar) 

3º dia – Domingo, 11 de Abril 
07H30 – Call terceiro dia de competição (por confirmar) 
16h30 – Go Chill Expression Session (por confirmar) 
17h00 – Finais do Allianz Ericeira Pro (por confirmar) 
18h00 – Cerimónia de Entrega de Prémios do Allianz Ericeira Pro (por 
confirmar) 

Além do destaque inerente às estrelas do Surf nacional, a agenda tradicional da 
Liga MEO Surf afeta à sustentabilidade surge também renovada com a Jerónimo 
Martins a preparar-se para retomar as limpezas de praia, assim que hajam 
condições para o efeito, e assim dar seguimento ao processo iniciado em 2018, 



 

 

onde já se retiraram mais de 2 toneladas de resíduos das praias de Portugal, 
envolvendo mais de 2.500 participantes. 

Grupo Jerónimo Martins 

A Liga MEO Surf conta, pelo terceiro ano consecutivo, com o Grupo Jerónimo 
Martins como parceiro de sustentabilidade. O Grupo reforça assim a importância 
que atribui à preservação da biodiversidade dos oceanos, “habitat natural” das 
competições de surf, e, através desta parceria, vai organizar iniciativas de 
limpezas de praias e o passatempo “Quem mais sabe, melhor defende”, através 
do qual os conhecimentos sobre os oceanos serão colocados à prova. Em 
Portugal, Jerónimo Martins e as suas companhias Pingo Doce e Recheio têm 
contribuído para a oferta de soluções mais responsáveis e para a sensibilização 
dos consumidores para a proteção dos oceanos. Em 2020, estas Companhias 
eliminaram os microplásticos de toda a sua gama de marca própria nas 
categorias de higiene pessoal, cosmética e detergentes, num total de 520 
produtos, evitando assim a entrada destas partículas nos cursos de água e nos 
oceanos. A sensibilização para a proteção dos oceanos tem sido feita através de 
diferentes iniciativas, como a mais recente campanha do Pingo Doce, o “Bando do 
Mar”, direcionada para o público infantil (parte das receitas da venda do livro 
associado irão reverter para iniciativas de educação e sensibilização sobre o lixo 
marinho) e o programa “Amar o Mar”, que promove a sensibilização junto dos 
seus consumidores. 

Com enquadramento na nova parceria da Liga MEO Surf, designadamente a 
Despomar através da Ericeira Surf & Skate, a principal plataforma do Surf 
Português conta também com o programa de sustentabilidade da Nixon. 

Sara Moura – Nixon Marketing Coordinator 

“A sustentabilidade já não é apenas uma tendência é uma responsabilidade e a 
Nixon ao longo dos anos tem vindo a trabalhar de forma a desenvolver produtos 
cada vez mais ambientalmente positivos. O programa H2OYeah é materialização 
máxima deste compromisso, com a Nixon a assumir a utilização em exclusivo de 
materiais reciclados em todos os seus modelos plásticos. Além do objetivo 
prático, o programa H2OYeah procura agitar consciências e agir perante um 
problema global.” 

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: 6ªfeira, 07h30 

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. 


