
 
 

 

Liga MEO Surf: Reta final da luta pelos títulos nacionais arranca 
com o Allianz Sintra Pro, de 25 a 27 de Junho 

 
Sintra (30/04/2021) - A Liga MEO Surf já tem mais uma etapa confirmada para 
a temporada de 2021, com o Allianz Sintra a Pro a estar marcado para acontecer 
de 25 a 27 de Junho. Depois de um arranque de temporada a todo o gás, com três 
etapas disputadas na Primavera, a 2.ª fase da principal prova de surf em Portugal 
começa, agora, a definir-se, com a reta final da luta pelos títulos máximos da 
modalidade a iniciar-se na Praia Grande, em pleno início de Verão. 

Liga MEO Surf 2021 – 1ª fase 
1ª etapa – 9 a 11 de Abril – Allianz Ericeira Pro 
2ª etapa – 23 a 25 de Abril – Allianz Figueira Pro 
3ª etapa – 7 a 9 de Maio – Joaquim Chaves Saúde Porto Pro 

Liga MEO Surf 2021 – 2ª fase 
4ª etapa – 25 a 27 de Junho, Allianz Sintra Pro 
5ª etapa – por confirmar 

Francisco Rodrigues, presidente da Associação Nacional de Surfistas 

“Finalmente é possível estabilizar a data da 4.ª etapa! Com a devida folga para o 
regresso da Seleção Nacional depois de participar na última qualificação para os 
jogos olímpicos e antes de mais um mundial de qualificação na Europa, a Praia 
Grande vai ser o palco ideal no verão português para dar continuidade à disputa 
dos títulos de campeão nacional. Relativamente à última etapa, ainda não 
estamos em condições de avançar com mais informações. Esperamos fazê-lo 
muito em breve.” 

O Allianz Sintra Pro vai ser, assim, a quarta e penúltima etapa da Liga MEO Surf, 
servindo para determinar que surfistas vão seguir na luta pelo título para a etapa 
final. Esta será também a terceira e derradeira paragem do troféu Allianz Triple 
Crown, o que significa que será na Praia Grande que se vão coroar os campeões 
deste já histórico sub-troféu. 

Por seu turno, este é também o regresso à Praia Grande por parte das estrelas do 
Surf nacional, depois de em 2020, esta ter sido a etapa escolhida pelos próprios 
surfistas como a melhor do ano na Liga MEO Surf. 
 
Relativamente à última etapa, a Associação Nacional de Surfistas continua a com 



 
 

 

vista à sua confirmação, 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. 

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. 

Em termos de troféus laterais, a Liga MEO Surf conta com a luta pela melhor 
manobra na Go Chill Expression Session premiada com 2.500€ anuais e 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 Joaquim Chaves Best Wave com uma premiação de 
2.000€ anuais e ainda a luta pelo melhor surfista local, com o prémio Sintra Best 
Surfer com premiação equitativa entre o masculino e feminino. 

A nível televisivo, tendo presente a proibição de público nos termos legais, o 
Allianz Sintra 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 Portugal, Bom Petisco, Go Chill, 
Joaquim Chaves Saúde, Rip Curl, Ericeira Surf and Skate, o parceiro de 
sustentabilidade Jerónimo Martins, o apoio local da Câmara Municipal de Sintra, 
e o apoio técnico do Clube Recreativo da Praia das Maçãs e da Federação 
Portuguesa de Surf. 

Mais informações em www.ansurfistas.com. 


