
 
Comunicado de Imprensa 

 

Jervis & Vagabonds  

República Dominicana promove-se como destino de surf 

 

O Turismo da República Dominicana, em parceria com a revista ONFIRE, acolhe a 2ª 

edição do Jervis and Vagabonds, num evento lançado no dia 20 de maio  no restaurante 

dominicano Recuerda Amor, em Lisboa. 

Depois do sucesso registado na 1ª edição, Filipe Jervis desafia novamente 16 dos 

melhores surfistas nacionais para um campeonato online, que conta com a votação de 

um jurí e do próprio publico. 

Esta iniciativa permite que os quatro finalistas viajem para Puerto Plata, situado na 

costa norte da República Dominicana, e usufruam de ondas, paisagens, desportos e 

ecoturismo numa experiência radical inesquecível que vai mobilizar outros desportistas 

no futuro. 

“Para o Turismo da República Dominicana, a parceria com o Jervis and Vagabonds é a 

oportunidade de lançar em Portugal um novo produto turístico relacionado com a 

prática de surf. A região de Puerto Plata, principalmente a zona de Cabarete, tem 

condições excecionais para a prática deste desporto e já ganhou notoriedade noutras 

partes do mundo. Sendo a República Dominicana um destino que fica a cerca de 7 horas 

de distância de Lisboa ou Porto, com voos diretos e conexões regulares, e que, ainda 

por cima tem uma fortíssima ligação histórica e cultural à Península Ibérica, faz todo o 

sentido abrirmos esta porta de oportunidade ao mercado português.”, declarou Rosário 

Louro, responsável pela comunicação do Turismo da República Dominicana em Portugal. 

Seguindo o modelo do ano anterior, durante o mês de agosto os surfistas vão colocar os 

vídeos das suas melhores ondas em cada ronda, sendo posteriormente aberta a votação 

ao público através do microsite: http://jervisandvagabonds.com 



A partir das meias-finais, que serão disputadas na República Dominicana entre 10 e 18 

de setembro, os semifinalistas, em conjunto com o camera man que os vai acompanhar 

vão analisar e escolher os vídeos das ondas obtidas no local e colocá-las no microsite 

para serem sujeitos a votação. 

O torneio conta ainda com uma novidade: a presença de sete juízes, incluindo o mentor 

do evento – Filipe Jervis. O restante painel de júri é constituído por: Pedro Barbosa 

(chefe de júri da Liga MOCHE), Nuno Trigo (júri da ASP), Rodrigo Sousa (treinador de 

surf), Alexandre Grilo, ONFIRE e um sétimo elemento composto pelo público. 

Ao longo das próximas semanas vão ser apresentados os convidados de Jervis and 

Vagabonds na República Dominicana para um evento dinâmico, atual, inovador, 

arrojado, interativo e que vai dar a conhecer o nível atual de alguns dos melhores 

surfistas nacionais. O evento conta ainda com mais surpresas, sendo que o público terá 

direito a um prémio especial. 

Siga-nos em http://jervisandvagabonds.com e na página do facebook da Républica 

Dominicana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Sobre a República Dominicana 

O primeiro turista da República Dominicana foi Cristóvão Colombo em 1492. Rica em 

história, a República Dominicana tornou-se num destino diversificado que oferece quer 

sabores dominicanos, quer europeus a cerca de 5 milhões de visitantes internacionais em 

2012. Nomeada como destino nº1 de golfe nas Caraíbas e na América Latina pela Associação 

Internacional de Operadores Turísticos de Golfe, a República Dominicana conta com 28 

campos de golfe de alto design, centros de férias de luxo, reservas naturais virgens, cidades 

sofisticadas e aldeias pitorescas cheias de dominicanos amáveis e acolhedores. A República 

Dominicana possui as melhores praias, história e cultura fascinantes, e é um refúgio perfeito 

para celebridades, casais e famílias. Página Oficial do Ministério de Turismo da República 

Dominicana: www.godominicanrepublic.com 

 

 

Para mais informações ou fotos contactar o Gabinete de Imprensa do Turismo da República Dominicana: 

 
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 

 


