Liga MEO Surf: Licras Amarelas Afonso Antunes e Carolina
Mendes conhecem adversários no Allianz Figueira Pro
Figueira da Foz (20/04/2021) - Os melhores surfistas nacionais estão a postos
para rumar às ondas da Praia do Cabedelo, na Figueira da Foz, onde, de sextafeira a domingo, se vai disputar o Allianz Figueira Pro, a segunda etapa da Liga
MEO Surf 2021, que é a principal prova de surf em Portugal e aquela que define
os campeões nacionais da modalidade.
Depois do triunfo na Ericeira, Afonso Antunes e Carolina Mendes chegam à
Figueira na liderança dos respetivos rankings e, em virtude disso mesmo, com a
licra amarela vestida. Ambos já conhecem os adversários que terão pela frente na
ronda inaugural no Cabedelo.
Destaques do quadro masculino – Round 1:
H8: Afonso Antunes x Francisco Mittermayer x Matisse Verworst x surfista vindo
dos trials
H11: Arran Strong x Martim Magalhães x Miguel Blanco x surfista vindo dos trials
H12: Filipe Jervis x Ivo Cação x Rodrigo Maria Lebre x Kiron Jabour
Destaques do quadro feminino – Round 1:
H2: Gaby Dinis x Leonor Fragoso x Miriam Julião x Sofia Silva
H4: Francisca Veselko x Yolanda Hopkins x Maria Chaves x Verónica Silva
H5: Carolina Mendes x Núria Maganinho x Benedita Teixeira x Natacha Vieira
Afonso Antunes, líder do ranking masculino
“Vestir a licra amarela novamente, tal como já tinha acontecido no ano passado, é
algo que me deixa muito motivado. Significa que vou num bom caminho e, sem
dúvida alguma, que quero mantê-la até ao fim. A juntar a isso, o Allianz Figueira
Pro é das minhas etapas favoritas. A Figueira da Foz é um sítio onde adoro ir
surfar e onde me sinto sempre em casa.”
Carolina Mendes, líder do ranking feminino
“Ter a licra amarela dá-me mais motivação para esta etapa. É sempre bom ter a
licra amarela vestida, porque significa que estou na frente da luta pelo título.
Quero fazer um bom campeonato na Figueira da Foz e continuar com ela vestida
para as próximas etapas. Gosto imenso do Allianz Figueira Pro. É um sítio com

muito potencial, tem muitas possibilidades e, acima de tudo, acredito que vai ser
um campeonato com boas ondas”.
Destaque para o regresso à Liga MEO Surf de nomes sonantes como Miguel
Blanco, que não competiu na Ericeira por lesão, Marlon Lipke ou Yolanda
Hopkins. Gony Zubizarreta e Kiron Jabour, dois surfistas internacionais e antigos
tops 100 mundiais, também vão marcar presença no Cabedelo.
Grupo Jerónimo Martins
O Grupo Jerónimo Martins enquanto parceiro de sustentabilidade da Liga MEO
Surf sublinha a importância que atribui aos oceanos, particularmente ao nível da
preservação da biodiversidade. O Grupo, e as suas Companhias em Portugal,
Polónia e Colômbia, têm contribuído para a sensibilização e oferta de soluções
mais responsáveis aos clientes que todos os dias visitam as suas mais de 4.500
lojas. Desde 2011, e em colaboração com os seus fornecedores, o projeto de
ecodesign de embalagens já permitiu evitar a utilização de cerca de 27,5 mil
toneladas de materiais de embalagens. Só em 2020, foi assegurada a
incorporação de mais de 13 mil toneladas de plástico reciclado promovendo
assim a sua reutilização e evitando a utilização de plástico virgem.
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 entre
masculino e feminino de 1.500€ por via da Câmara Municipal da Figueira da Foz,
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, e ainda o regresso da disputa da melhor onda da
competição com o Joaquim Chaves Saúde Best Wave com 2.000€ a distribuir nas
restantes etapas da temporada.
Fantasy Surfer – Façam as V/ apostas em fantasy.ansurfistas.com
Prémio vencedor etapa: Relógio Rip Curl Search GPS 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), Joaquim Chaves Saúde, Rip Curl e Ericeira Surf and Skate, o parceiro de
sustentabilidade Jerónimo Martins, o apoio local do Município da Figueira da Foz,
e o apoio técnico do Associação de Surf da Figueira da Foz e da Federação
Portuguesa de Surf.
Mais informações em www.ansurfistas.com.

