
 
 
 

 

Liga MEO Surf – Halley Batista eleva o nível no arranque do 
Allianz Ribeira Grande Pro 

 
- Líder do ranking masculino voou para a melhor onda do dia; 
- Frederico Morais também começou com triunfo sólido; 
- Manhã especial para jovens açorianos rumo à ronda 2 masculina; 
- Na prova feminina foi Teresa Bonvalot quem mais se destacou; 
- Nova chamada para as 6H30 deste sábado; 

 
Ribeira Grande (24/06/2022) - A praia do Areal de Santa Bárbara foi o palco 
do dia inaugural do Allianz Ribeira Grande Pro, a quarta e penúltima etapa da 
Liga MEO Surf 2022, naquele que é o regresso dos melhores surfistas nacionais 
aos Açores após 13 anos. Uma jornada marcada por performances de elevado 
nível, com destaque, sobretudo, para Halley Batista, mas também para Eduardo 
Fernandes e Frederico Morais do lado masculino. Na prova feminina foi Teresa 
Bonvalot a mostrar que não quer perder a oportunidade de garantir o título 
nacional já em São Miguel, fazendo o melhor score feminino do dia. 

A ação iniciou-se bem cedo, ainda antes das 7 horas, com a prova masculina a ir 
primeiro para a água. Uma manhã de condições difíceis, com alguns surfistas 
açorianos em evidência rumo à ronda 2. Depois de Vasco Ribeiro e Pedro Coelho 
terem vencido os primeiros heats do dia, no heat 3 o destaque foi para o 2.º 
posto do campeão regional açoriano Diogo Viegas, numa bateria vencida por 
Arran Strong. 

Com surfistas locais presentes desde o heat 2 até ao 7, este era apenas o primeiro 
sinal do que estava para vir. No heat 5 o wildcard Francisco Benjamim 
surpreendeu toda a concorrência, ao somar 9,80 pontos e vencer uma bateria em 
que Tomás Fernandes ficou no 2.º posto. O sucesso açoriano prolongou-se no 
heat 7, onde o maior representante da região, o top nacional Jácome Correia, 
também conseguiu vaga na fase seguinte. Curiosamente, Francisco e Jácome vão 
cruzar-se na próxima fase, onde ambos vão lutar por uma presença na ronda 3. 

De seguida foi a vez do líder do ranking Halley Batista assumir as rédeas do 
espetáculo. Depois de 7,75 pontos de “aquecimento”, o detentor da licra amarela 
Go Chill voou bem alto para um aéreo que lhe rendeu 9 pontos. Além da melhor 
onda do dia, Halley ainda conseguiu o melhor score, com 16,75 pontos. Uma 
performance que comprova a vontade do surfista algarvio em não largar a 



 
 
 

 

liderança do ranking, depois de a ter conquistado com o triunfo na etapa da 
Ericeira. 

Após a realização de oito heats, a ação parou a meio da manhã, devido à ação da 
maré, regressando duas horas mais tarde, já ao início da tarde, com mais uma 
mão cheia de heats para terminar a ronda inaugural masculina. Eduardo 
Fernandes, com 12,25 pontos, foi outro dos vencedores do dia, relembrando 
todos a razão de já ter sido vencedor desta etapa, em 2008. 

No 16.º e último heat do dia foi a vez o último vencedor de uma etapa do circuito 
nacional nos Açores, Frederico Morais, a também elevar o nível. Numa super 
bateria em que esteve a disputar o primeiro posto com Afonso Antunes até bem 
perto do final, Kikas somou 13,80 pontos contra 11,35 do atual número 3 
nacional, para fechar a ronda da melhor forma. 

A ação prosseguiu com a ronda inaugural feminina, onde foram as top seeds a 
mais darem nas vistas. Depois de triunfos de Matilde Pinto e Carolina Santos nos 
primeiros heats, a terceira bateria da ronda ofereceu uma disputa animada entre 
Carolina Mendes e Camilla Kemp, com Camilla a segurar o triunfo, com 11,50 
pontos, contra 10,60 de Carol. 

No entanto, a melhor performance do dia estava guardada para o heat seguinte, 
onde Teresa Bonvalot entrou com tudo em prova. A atual número um nacional 
somou 14,25 pontos, carimbou um triunfo incontestável e ficou uma ronda mais 
perto de carimbar o título nacional feminino de forma antecipada. Caso chegue à 
final nos Açores, Teresa garante o quarto título da carreira e a exibição com que 
presentou o público açoriano esta sexta-feira mostra que não será surpresa se o 
conseguir. 

Até final deste dia 1 do Allianz Ribeira Grande Pro, destaque para os triunfos de 
Érica Máximo e Maria Salgado a fechar a ronda inaugural feminina. Algo que 
ajudou a definir que na próxima ronda Teresa Bonvalot vai ter pela frente Érica 
Máximo e Beatriz Costa no heat 3. 

Para este sábado há nova chamada marcada para as 6H30, com previsões de 
ondas idênticas à deste dia inaugural. Um segundo dia de ação que vai servir 
para alinhar os candidatos a marcarem presença no dia final e na disputa pelos 
triunfos deste Allianz Ribeira Grande Pro. 

Agenda para sábado 
06H30 – Call do segundo dia de competição 



 
 
 

 

 
A nível televisivo, o Allianz Ribeira Grande Pro poderá ser acompanhado em 
direto na Sport TV, assim como nos restantes meios oficiais: facebook do MEO, 
app do MEO – disponível na posição 810 da grelha de canais MEO, e em 
www.ansurfistas.com e redes sociais em @ansurfistas. 

A Liga MEO Surf 2022 é uma organização da Associação Nacional de Surfistas e 
da Fire!, com o patrocínio do MEO, Allianz Seguros, Joaquim Chaves Saúde, Bom 
Petisco, Go Chill, Somersby, Corona e Rip Curl, o parceiro de sustentabilidade 
Jerónimo Martins, o apoio local da Câmara Municipal de Ribeira Grande, e o 
apoio técnico do Azores Surf Club e da Federação Portuguesa de Surf. 

Mais informações em www.ansurfistas.com. 


