
                                                                          
   
 

 

 
Jervis and Vagabonds – The Amazing Surf Journey 

Boonman, Botelho e Blanco disputam Final na Tailândia 

 

Pedro Boonman, Alexandre Botelho e Miguel Blanco são os três surfistas nacionais 

apurados para disputar a grande final do evento Jervis and Vagabonds – The Amazing 

Surf Journey- que decorre este ano na Tailândia.  

De 4 a 10 de agosto os finalistas vão surfar e filmar as suas melhores ondas na ilha de 

Phuket, que serão colocadas no site do evento www.jervisandvagabonds.com. O 

público poderá votar na onda do seu surfista favorito, e a melhor onda de cada um 

será avaliada tendo em conta o voto do público e o dos juízes. O desportista mas votado 

na final será o grande vencedor da 3ª edição do Jervis and Vagabonds. 

Para Rosário Louro, Representante da Autoridade de Turismo em Portugal “ A 

Tailândia, como os portugueses tem vindo a reconhecer, é um país fascinante pelas 

suas praias, povo, cultura, natureza e muito mais, no entanto há sempre produtos no 

destino que ainda estão por explorar como é o caso do Surf. Levar os melhores surfistas 

nacionais a competir nas ondas da Tailândia vai permitir mostrar que também os 

surfistas podem viajar para este destino e aliar o surf a todos os outros aspetos 

culturais e naturais que o destino nos oferece”. 

O evento Jervis and Vagabonds -  The Amazing Surf Journey conta com alto patrocínio 

da TAT (Autoridade de Turismo da Tailândia) tendo como copatrocinadores a Ericeira 

Surf and Skate; Xhapeland; Lapoint Surfcamps; ERU/Queru e Swatch e como Media 

Partner a revista/site ONFIRE 

Para votar na grande final na Tailândia esteja atento ao site do evento e vote em: 

www.jervisandvagabonds.com 

 

 

 

http://www.jervisandvagabonds.com/
http://www.jervisandvagabonds.com/


                                                                          
   
 

 

 

Informações adicionais:  

Jervis Pereira – Representações e Consultadoria Lda. 

REPRESENTANTE OFICIAL DA AUTORIDADE DE TURISMO DA TAILÂNDIA 

Rua Cova da Moura 2 – 5 dto               1350-177 Lisboa  

Tel.  21 391 66  00  ::  Fax.  21  391  66 09  

Site: www.turismotai landes.org.pt  

Facebook: Autoridade de Turismo da Tai lândia  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.turismotailandes.org.pt/
http://www.facebook.com/pages/Autoridade-de-Turismo-da-Tail%C3%A2ndia-em-Portugal-TAT/214758198544292

