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Comunicado de Imprensa 

 

“Surf por um Sorriso” 

Receitas da coleção da Ericeira Surf & Skate com a assinatura de 

Filipe Jervis revertem parcialmente a favor da Acreditar 

 

No âmbito do evento “Surf por um Sorriso”, que decorre no dia 15 de outubro na praia 

de Carcavelos, o surfista Filipe Jervis e a Ericeira Surf & Skate acabam de celebrar um 

acordo que reforça o apoio financeiro da iniciativa à Acreditar – Associação de Pais e 

Amigos de Crianças com Cancro. 

A partir de sábado e até final do ano, dez por cento das vendas da coleção da Ericeira 

Surf & Skate com a assinatura de Filipe Jervis, revertem a favor da Acreditar. Para que 

o consumidor possa facilmente identificar as peças de roupa que integram esta coleção 

foi criada uma etiqueta exclusiva com a imagem do projeto. (etiqueta em anexo).  

A Ericeira Surf & Skate, patrocinadora oficial de Filipe Jervis desde 2009, entra assim 

no grupo de parceiros do projeto “Surf por um Sorriso”, contribuindo com um apoio 

expressivo que se estende até ao Natal. 

Para Artur Durval Fernandes, Diretor Geral de Retalho da Ericeira Surf & Skate, 

“Quando o Filipe Jervis nos lançou este desafio abraçámo-lo de imediato. Ao longo dos 

últimos 20 anos temo-nos esforçado por transmitir valores que associam a harmonia 

entre a natureza e o meio urbano, com inspiração na dinâmica e estilo de vida dos 

desportos de prancha.” e prossegue “A ideia de associar o surf a uma iniciativa de 

solidariedade social desta natureza tem tudo a ver com o nosso posicionamento e, por 

isso, não podíamos de forma alguma ficar de fora.” 
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No mês Internacional de Prevenção de Cancro, Filipe Jervis e a Acreditar levam a cabo 

um evento pioneiro que tem dois grandes objetivos: apoiar financeiramente alguns 

projetos da Acreditar e criar uma dinâmica de convívio entre as famílias das crianças 

em tratamento.  

No dia 15 de outubro da parte da manhã, as crianças da Acreditar e as suas famílias 

participam numa aula de Surf na praia de Carcavelos, orientada pela escola Outside 

Surf Project. No mesmo dia, à tarde, os surfistas profissionais Frederico Morais, Nicolau 

Von Rupp, Alexandre Botelho, João Kopke, Francisco Alves, Pedro Boonman, José 

Ferreira, Tomás Fernandes, Pedro Coelho e Eduardo Fernandes, disputam um 

campeonato de Air Show, também na praia de Carcavelos, cujo prize money, no valor 

de 7 mil euros, reverterá parcialmente a favor da Acreditar. 

Numa altura em que a Acreditar está a fazer avultados investimentos na abertura de 

novas unidades para as crianças em tratamento, o apoio do projeto “Surf por um 

Sorriso”, agora reforçado pela Ericeira Surf & Skate, pode ser decisivo para que um 

maior número de crianças possa beneficiar de apoios em tempo útil.   

“Surf por um Sorriso” é uma iniciativa conjunta de Filipe Jervis e da Flow Sports 

Management que conta com o apoio institucional da Câmara Municipal de Cascais, da 

Federação Portuguesa de Surf, da Associação Nacional de Surfistas, assim como das 

empresas Outside Surf Project, Angry Ventures, Aon, Ericeira Surf & Skate, Fonte Viva, 

Origem e Jervis Pereira. 

 

Informações adicionais em http://www.surfporumsorriso.com 
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Sobre a Acreditar: 

A Acreditar é uma Instituição Particular de Solidariedade Social fundada em 1994 como 

resultado da mobilização nacional de pais de crianças utentes dos serviços de oncologia 

pediátrica do país. O trabalho da Associação reparte-se por quatro núcleos regionais 

correspondentes aos centros urbanos onde existem hospitais de oncologia pediátrica – o núcleo 

Norte, com sede na cidade do Porto, o núcleo Centro situado em Coimbra, o núcleo Sul, sediado 

em Lisboa e o núcleo da Região Autónoma da Madeira, no Funchal. Atualmente existem casas 

da Acreditar em Lisboa, Coimbra e Funchal para apoio a crianças em tratamento ambulatório 

nos hospitais locais. A abertura de uma nova casa no Porto está prevista para o início do próximo 

ano. 

 

Sobre o Filipe Jervis:  

Atleta profissional sénior desde 2011, Filipe Jervis, foi Vice-Campeão português de sub 18 e 

Vice-Campeão europeu pro-junior, obtendo também regularmente excelentes classificações em 

campeonatos nacionais e internacionais. Em 2014 lançou um inovador projeto de Surf online, 

designado Jervis & The Vagabonds, que vai já na terceira edição e que lhe tem valido o 

reconhecimento e aplauso dos seus pares. Paralelamente tem participado em inúmeras provas 

solidárias apoiadas por diferentes organizações. Filipe Jervis é um dos rostos da Ericeira Surf & 

Skate, o seu principal patrocinador, estando também associado a marcas como Swatch, Chilli, 

Eru, Dakine, Xcel e Von Zipper.  

 

Para mais informações contactar o gabinete de imprensa do projeto “Surf por um Sorriso”: 

 

 

Sara Rodrigues Costa / sara.costa@jervispereira.pt / 21 391 66 05 

Sara Clara / sara.clara@jervispereira.pt / 21 391 66 01 / 93 781 44 30 

www.jervispereira.pt 

mailto:sara.costa@jervispereira.pt
mailto:sara.clara@jervispereira.pt
http://www.jervispereira.pt/

