
                                                            

 
Comunicado de Imprensa 

 

Público já pode votar na final do passatempo Jervis & 

Vagabonds na República Dominicana 

 

A competição de surf online Jervis and Vagabonds “Tudo pelo Sonho” está a chegar ao 

fim e a grande final já se encontra disponível para votação do público em 

www.jervisandvagabonds.com.  

Depois de analisar os vídeos dos quatro surfistas nacionais, Pedro Boonman, Alexandre 

Botelho, João Guedes e Tomás Valente nas ondas da República Dominicana, o júri do 

evento composto por Filipe Jervis (mentor do evento), Pedro Barbosa (chefe de júri da 

Liga MOCHE), Nuno Trigo (júri da Associação de Surf de Portugal), Rodrigo Sousa 

(treinador de surf), Alexandre Grilo (fundador do La point Surfcamps), ONFIRE (media 

partner) e um sétimo elemento composto pelo público elegeram Pedro Boonman e 

Alexandre Botelho como sendo os finalistas que agora disputam o troféu. 

O público pode assim votar no melhor aéreo filmado nas águas quentes da Dominicana 

até ao dia 5 de outubro. No dia 5 de novembro, num evento que será aberto á 

comunicação social será anunciado o grande vencedor desta edição do Jervis & 

Vagabonds “Tudo pelo sonho”. 

Para Filipe Jervis, “A experiencia proporcionada pelo Turismo da República Dominicana 

para conhecer o país foi um sonho. Desde surfar nas ondas divertidas da Dominicana, o 

clima tropical, descobrir paisagens incríveis, as atividades radicais, conhecer a cultura e 

as cidades de Santo Domingo, Puerto Plata e Jarabacoa aliadas a hospitalidade singular 

do povo, tornaram esta viagem inesquecível para todos os participantes.” 

http://www.jervisandvagabonds.com/


                                                            
O Turismo da República Dominicana é o patrocinador oficial do Jervis and Vagabonds  

“Tudo pelo sonho” que conta ainda com o apoio da Ericeira Surf & Skate, Sumol, La 

Point surfcamp, Swatch, Queru, Boardculture, e da ONFIRE. 

 

Vote em : www.jervisandvagabonds.com  

Acompanhe o nosso facebook : www.facebook.com/TurismodaRepublicaDominicana  

 

Joana Ferreira-  joana.ferreira@jervispereira.pt 

Rua da Cova da Moura, nº 2 5 Dto.   1350-177 Lisboa     

 Tlf: 21 391 66 00    Fax: 21 391 66 09 

www.jervispereira.pt 
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