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Cabarete recebe o primeiro evento de 

kiteboard classificado pela WKL  

O Festival Internacional de Freestyle Maitai é o primeiro evento de kiteboard 

classificado pela WKL – World Kiteboarding League (Liga Mundial de Kiteboard), que 

lhe atribuiu cinco num máximo de seis estrelas, e juntou de 12 a 18 de julho os 

melhores kiteboarders internacionais em Cabarete, na República Dominicana. 

As finais foram extremamente disputadas pelos participantes sendo a vencedora da 

final feminina a antiga campeã mundial brasileira Bruna Kajiva, com 8.4 pontos, 

seguida por Paula Novotna da República Checa e por Hannah Whiteley no Reino Unido. 

Fora do pódio, em quarto lugar na prova ficou Estefânia Rosa, atleta oriunda também 

do Brasil. 

A final masculina foi disputada por seis atletas que deixaram o público estasiado com 

as suas prestações. O primeiro lugar foi ocupado por Luis Alberto Cruz, kiteboarder de 

Cabarete, com 9.17 pontos, que impressionou o júri com um Hinterberger. O pódio 

ficou completo por Carlos Mario (Brasil) e Liam Whaley (Espanha). A quarta, quinta e 

sexta posições foram completadas respetivamente por Adeuri Corniel, Alex Pastor e 

Alex Neto. 

O Festival integra ainda o projeto Clean Ocean (Oceanos Limpos) que tem como 

objetivo reduzir o plástico utilizado durante a competição e houve também o leilão de 

uma pintura da artista local Samantha Chilvers para angariação de fundos para o 

projeto. 

 

Sobre a República Dominicana: 

A República Dominicana é um país da América Central com 48.198 quilómetros 

quadrados, onde habitam cerca de 10 milhões de habitantes. Banhada a Norte pelo 

Oceano Atlântico e a sul pelo Mar das Caraíbas é a segunda maior ilha das Caraíbas, 



 
 
 
repartindo parte do território com o Haiti. Cerca de 25 por cento da população da 

República Dominicana reside em Santo Domingo, capital do destino, também 

considerada a cidade mais antiga do novo mundo. Conhecida pelas praias maravilhosas 

e pelo clima tropical ameno, com temperaturas que variam entre os 25 e os 31 graus, 

a República Dominicana é um destino multiprodutos, com uma excelente relação preço 

qualidade, onde se destacam a hospitalidade e simpatia do povo.   

 

Para mais informações contacte o Gabinete de Imprensa do Turismo da República 

Dominicana: 

 

Isa Martins – isa.martins@jervispereira.pt 

Sara Clara – sara.clara@jervispereira.pt 

Tlf: 21 391 66 00    www.jervispereira.pt 
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