
 
 

 

Liga MEO Surf: Allianz Sintra Pro tem chamada marcada para as 
7h00 desta sexta-feira 
 
Sintra (24/05/2021) - O Allianz Sintra Pro, quarta e penúltima etapa da Liga 
MEO Surf 2021, a principal prova de surf em Portugal e a que define os campeões 
nacionais da modalidade, tem chamada marcada para as 7h00 desta sexta-feira. 
A prova vai começar com a realização dos trials masculinos, prosseguindo, 
depois com a ronda 1 do quadro masculino e, mais tarde, a ronda 1 do quadro 
feminino. 
 
Sequência de prova – 1.º dia de competição (sujeito a alteração) 
– Fase de triagem – Masculino (4 heats) 
– Round 1 – Masculino (16 heats) 
– Round 1 – Feminino (8 heats) 

Após ter sido considerada a etapa do ano em 2020, por votação direta dos 
próprios surfistas, este ano o Allianz Sintra Pro apresenta-se com carácter 
decisivo, pois pode definir o título nacional masculino. Depois de vencer na Praia 
Grande no ano passado, Vasco Ribeiro regressa a este palco na liderança 
destacada do ranking e só depende de si para carimbar o quinto título nacional 
do seu currículo de forma antecipada. Em jogo vão estar ainda os títulos do 
Allianz Triple Crown, que tem em Sintra a última de três paragens. 

Requisitos para Vasco Ribeiro ser campeão nacional por antecipação no Allianz 
Sintra Pro: 
 
– Se vencer a etapa é campeão nacional; 
– Se chegar à final e Afonso Antunes não vencer a etapa; 
– Se chegar às meias-finais e Afonso Antunes não chegar às meias-finais; 
– Se chegar aos quartos-de-final, Afonso Antunes não chegar aos quartos-de-final 
e Tomás Fernandes, Guilherme Ribeiro ou Guilherme Fonseca não vencerem a 
etapa; 

Relembre-se ainda o facto que, na Praia Grande, Vasco Ribeiro e Carolina Mendes 
competem com o estatuto de licra amarela, na qualidade de líderes do ranking da 
Liga MEO Surf 2021. 

Apesar de as previsões apontarem para mar pequeno, estão reunidos todos os 
condimentos para fazer do Allianz Sintra Pro um campeonato de emoções fortes. 



 
 

 

Pedro Monteiro, Diretor de prova da Liga MEO Surf 
 
“Apesar de termos pouca ondulação a caminho, com previsões de mar pequeno, a 
verdade é que vamos ter ondas, sobretudo porque estamos na Praia Grande, uma 
das praias mais expostas e consistentes na nossa costa no que diz respeito à 
entrada de ondulação. As ondas vão ser pequenas, mas como vai haver pouco 
vento, serão com boa formação. Como os fundos estão bons na Praia Grande, 
estamos confiantes que vamos ter um bom campeonato.” 

Agenda do Allianz Sintra Pro (Sujeito a alterações) 
 
1º dia – Sexta-feira, 25 de Junho 
07H00 – Call primeiro dia para Trials – masculino (confirmado) 

2º dia – Sábado, 26 de Junho (por confirmar) 
07H00 – Call do segundo dia de competição 
11h00 – Super Bock Power Round (masculino e feminino) 

3º dia – Domingo, 27 de Junho (por confirmar) 
07H00 – Call terceiro dia de competição (a confirmar) 
14h00 – Go Chill Expression Session masculino e feminino 
15h00 – Finais do Allianz Sintra Pro 
16h00 – Cerimónia de Entrega de Prémios do Allianz Sintra Pro 

Uma das novidades para esta etapa é a entrada da Super Bock e o regresso da 
Somersby à lista de sponsors da Liga MEO Surf 2021. Algo que vem adicionar 
mais um sub-troféu à vasta lista dos já existentes. Assim, a ronda 3 das provas 
masculina e feminina, designadamente a última fase antes de se passar ao 
formato man-on-man, passa a ser o “Super Bock Power Round” onde a pontuação 
é convertida em litros de Super Bock. 

Bruno Albuquerque, diretor de Marketing Cervejas e Patrocínios do Super Bock 
Group 

“Estamos bastante entusiasmados em dar continuidade a esta parceria que 
começou em 2017 com Somersby e que sai, hoje, reforçada, passando a Liga MEO 
Surf a contar com duas marcas do nosso portefólio como patrocinadores. O surf é 
uma modalidade com um contexto privilegiado para o consumo de cerveja e 
sidra e com afinidade a outras experiências que estas duas marcas já 
proporcionam junto da praia.” 
 



 
 

 

Em termos de troféus laterais, a Liga MEO Surf conta também com a luta pela 
melhor manobra na Go Chill Expression Session (masculino e feminino), o Bom 
Petisco Girls Score, um primeiro prémio exclusivamente dedicado às senhoras 
para a melhor pontuação combinada no quadro de competição feminino, a 
Joaquim Chaves Best Wave e ainda a luta pelo melhor surfista local de forma 
equitativa entre masculino e feminino. 

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: 07h00 do primeiro dia de prova 

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, Super Bock, Somersby, 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. 


