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1 SÃO LOURENÇO

Tipo de onda: direita potente com várias secções, que recebe ondulações maiores 

rocha coberta com areia e recife meia maré 

50 a 150 m

de SE a NE 

N/ NO 

50º

Consistência:

Fundo: Maré:

Ondulação:

Vento:

Ângulo de rebentação: Comp. da linha de rebentação:

Altura das ondas: de 0,5 a 4,5 m
progressiva/ 
mergulhante Tipo de rebentação:

Point Break 

2
Tipo de onda: direita comprida e potente, com várias secções tubulares

rocha/ lage maré vazia a meia maré enchente ou vazante

150 a 300 m

de SE a NE 

40º

Consistência:

Fundo: Maré:

Ondulação:

Vento:

Ângulo de rebentação: Comp. da linha de rebentação:

Altura das ondas: de 0,5 a 3 m

mergulhanteTipo de rebentação:

Todas as ondulações
condições ideais O/ NO 

COXOS
  

Point Reef Break 

Point Reef Break CRAZY LEFT3
Tipo de onda: esquerda rápida, comprida e tubular

rocha/ lage meia maré enchente

80 a 120 m

de SE a NE

N/ NO  

40º

Consistência:

Fundo: Maré:

Ondulação:

Vento:

Ângulo de rebentação: Comp. da linha de rebentação:

Altura das ondas: de 0,5 a 2,5 m

mergulhanteTipo de rebentação:

Reef Break4 CAVE
Tipo de onda: direita rápida, tubular, rasa e muito perigosa

rocha cheia

30 a 70 m

de SE a NE (sem vento)

condições ideais NO/ N  

27º

Consistência:

Fundo: Maré:

Ondulação:

Vento:

Ângulo de rebentação: Comp. da linha de rebentação:

Altura das ondas: de 1 a 2,5 metros
mergulhante/ 
de fundo

Tipo de rebentação:

Reef Break

Tipo de onda: direita comprida 

rocha todas 

150 a 300 m

de qualquer quadrante 
– condições ideais de SE a NE

55º

Consistência:

Fundo: Maré:

Ondulação:

Vento:

Ângulo de rebentação: Comp. da linha de rebentação:

Altura das ondas: de 0,5 a 3,5 m

progressiva/ 
mergulhante

Tipo de rebentação:

Todas as ondulações
condições ideais O/ NO  

5 RIBEIRA D´ILHAS

Reef Break

Tipo de onda: direita rápida, potente e tubular 

rocha meia maré

30 a 70 m

de SE a NE

NO/ N   

35º

Consistência:

Fundo: Maré:

Ondulação:

Vento:

Ângulo de rebentação: Comp. da linha de rebentação:

Altura das ondas: de 0,5 a 1,5 m

mergulhanteTipo de rebentação:

6 REEF

mergulhante/ 
de fundo

7
Tipo de onda: esquerda rápida, potente e tubular

rocha meia maré enchente, maré cheia

50 a 100 m

de SE a NE

de SO a O/ NO

40º

Consistência:

Fundo: Maré:

Ondulação:

Vento:

Ângulo de rebentação: Comp. da linha de rebentação:

Altura das ondas: de 0,5 a 2,5 m

Tipo de rebentação:

PEDRA BRANCA Reef Break

Reservas Mundiais de Surf
Rede Mundial de Cidades de Surf

Ericeira
(Portugal)

2011

Durban 
(África do Sul)

San Sebastian 
(Espanha)

Las Palmas de Gran 
Canaria (Espanha)

Viana do Castelo
(Portugal)

Lacanau
(França)

Newcastle 
(Austrália)

Santos 
(Brasil)

Bahía de Todos os Santos,
Baja (México)

2014

Malibu, Califórnia
(E.U.A.)

2010

Punta Borinquen 
(Porto Rico)

2018

Noosa, Queensland 
(Austrália)

2020
Santa Cruz, Califórnia

(E.U.A)

2012

Manly Beach 
(Austrália)

2012

Gold Coast, 
 Queensland 
(Austrália)

2016

Guarda de Embaú 
(Brasil)

2019

New Plymouth
(Nova Zelândia)

Arica
(Chile)

Viña del Mar
(Chile)

Punta de Lobos 
(Chile) 

2018

Huanchaco
(Perú)

2013

Montañita
(Equador)

Salinas
(Equador)

Baía grande, que aguenta a entrada 
de swell gigante.  Onda Inside mole 
e Outside difícil, especialmente 
quando está grande.

É a onda rainha da Ericeira e uma 
das mais famosas de Portugal. 
Tem uma clássica configuração de 
point-break, com uma linha de re-
bentação a acompanhar o contorno 
da costa do início ao fim.  Atenção 
aos ouriços. As entradas e sobre-
tudo as saídas da água podem ser 
problemáticas com a maré vazia.

Uma onda tubular no lado sul da 
Baia dos Dois Irmãos. Onda rápida, 
tipo buraco e com muita força, que 
quebra sobre uma bancada de pe-
dra. A melhor altura para surfar é na 
maré cheia.

Provavelmente uma das melhores 
direitas da Europa. Direita longa 
com várias secções. É uma onda 
muito valiosa e competitiva, pois 
permite os mais diferentes níveis 
de abordagem por parte dos surfis-
tas. É um dos spots mais consisten-
tes de verão.

É a onda mais pesada da Ericeira, 
compara-se às ondas australia-
nas. Muito perigosa por quebrar em 
frente a uma rocha. Aconselhada 
somente a profissionais, devendo 
ser usadas proteções.

Onda tubular sobre fundo de rocha 
muito raso (1m de profundidade). 
Quando funciona é mágica, mas 
pode deixar feridas.

Uma Cidade de Surf é uma área urbana onde o surf, a sua cultura e a 
indústria relacionada com o setor constituem uma parte importante 
da economia local, reconhecida pela administração da mesma 
como modalidade de promoção turística. A rede visa melhorar o 
posicionamento das cidades-membro como destinos de turismo 
de surf, contribuir para o conceito de desfrutar da cidade atra-
vés do turismo de surf, promover a criação de empresas locais 
ligadas à modalidade e definir e implementar estratégias locais para 
o desenvolvimento do setor. A Ericeira integra esta rede desde 2011.
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As Reservas Mundiais de Surf são um projeto internacional que tem como principal objetivo a preservação das zonas de surf, incluindo os habitats 
que as rodeiam. Estas áreas são eleitas pela Save The Waves Coalition com base em critérios rigorosos  como a qualidade e consistência das ondas 
na zona em questão; a sua riqueza e a sensibilidade ambiental; a importância das ondas para a cultura de surf local e respetiva história; e, por fim, 
o apoio da comunidade local na candidatura a Reserva Mundial de Surf. A partir desta consagração, os locais passam a dispor de uma 
ferramenta pública que devem usar  para proteger as suas ondas, tornam-se  guardiões da Reserva Mundial de Surf. 
A Ericeira recebeu esta distinção em 2011.

Reservas Mundiais de Surf

Rede Mundial de Cidades de Surf 

Reef break de esquerda com muita 
velocidade e potência. Tem um visual 
fabuloso, aguenta ondas de 1 a 3 m.
Regular e perigosa esta onda é nor-
malmente caracterizada por uma 
zona de arranques rápidos, segui-
dos de um tubo até ao inside. Não é 
aconselhada durante a maré vazia. 
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Matadouro

Praia de
S. Sebastião

Praia do
Algodio

Praia dos
Pescadores

Praia da
Baleia ou Sul

Praia de
São Julião

Ericeira

Ericeira

Ericeira

Tipo de onda: direita e esquerda

rocha/ areia todas

30 a 50 m

E/ N 

N  

40º

Fundo: Maré:

Ondulação:

Vento:

Ângulo de rebentação: Comp. da linha de rebentação:

Altura das ondas: de 0,5 a 3 m

progressiva vertenteTipo de rebentação:

Consistência:14 PRAIA DA BALEIA OU SUL Reef Break 

Tipo de onda: direita e esquerda

rocha e areia meia maré, maré vazia

30 a 50 m

E

N 

40º

Consistência:

Fundo: Maré:

Ondulação:

Vento:

Ângulo de rebentação: Comp. da linha de rebentação:

Altura das ondas: de 0,5 a 2 m

progressiva vertenteTipo de rebentação:

10 PRAIA DE S. SEBASTIÃO Reef Break

Tipo de onda: direita

rocha e areia meia maré, maré vazia

50 a 100 m

E

N 

40º

Fundo: Maré:

Ondulação:

Vento:

Ângulo de rebentação: Comp. da linha de rebentação:

Altura das ondas: de 0,5 a 2,5 m

progressiva vertenteTipo de rebentação:

Consistência:9 PRAIA DO MATADOURO Point Break 

Tipo de onda: direita

rocha e areia meia maré, maré cheia

50 a 100 m

E

N 

40º

Consistência:

Fundo: Maré:

Ondulação:

Vento:

Ângulo de rebentação: Comp. da linha de rebentação:

Altura das ondas: de 0,5 a 4 m

Progressiva vertenteTipo de rebentação:

11 PRAIA DO ALGODIO Reef Break 

Tipo de onda: esquerda

rocha e areia meia maré, maré vazia

50 a 100 m

E/ N

O/ SO

40º

Fundo: Maré:

Ondulação:

Vento:

Ângulo de rebentação: Comp. da linha de rebentação:

Altura das ondas: de 0,5 a 2 m

mergulhanteTipo de rebentação:

Consistência:12 PRAIA DOS PESCADORES Beach Break

Tipo de onda: direita e esquerda 

areia todas

30 a 50 m

todos

S/ SO

45º

Fundo: Maré:

Ondulação:

Vento:

Ângulo de rebentação: Comp. da linha de rebentação:

Altura das ondas: de 0,5 a 2,5 m

mergulhanteTipo de rebentação:

Consistência:Beach Break 15 FOZ DO LIZANDRO

Tipo de onda: direita

rocha vazia

50 a 100 m

E/ NE

N/ NO

40º

Consistência:

Fundo: Maré:

Ondulação:

Vento:

Ângulo de rebentação: Comp. da linha de rebentação:

Altura das ondas: de 1 a 3 m

progressiva cavadaTipo de rebentação:

13 FURNAS – PICO DO FUTURO Reef Break 

Tipo de onda: direita e esquerda 

areia todas

30 a 80 m

todos

O

45º

Fundo: Maré:

Ondulação:

Vento:

Ângulo de rebentação: Comp. da linha de rebentação:

Altura das ondas: de 0,5 a 2,5 m

mergulhanteTipo de rebentação:

Consistência:16 S. JULIÃO Beach Break 

ERICEIRA Outras ondasERICEIRA Outras ondas
Tipo de onda: direita rápida 

rocha meia maré a vazar 

30 a 70 m

de SE a NE

O/ NO  

40º

Fundo: Maré:

Ondulação:

Vento:

Ângulo de rebentação: Comp. da linha de rebentação:

Altura das ondas: de 0,5 a 2 m

progressiva cavada Tipo de rebentação:

Consistência:8 BACKDOOR Reef Break 

Praia

Spot Spot Spot Spot 

Estacionamento
Parque
de Campismo

Parque 
de autocaravanas

GRAU 
DE DIFICULDADE: 
FÁCIL

de entrada e saída 
fácil. Fundo de areia 
com ondulação geralmente 
fraca. Profundidade segura, 
sem correntes de maior 
força. Para surfistas 
principiantes.

GRAU 
DE DIFICULDADE: 
MODERADO

de entrada e saída 
segura. Fundo de pedra e/
ou areia com ondulação 
intermédia. Profundidade 
segura, podendo ter 
algumas correntes. 
Para surfistas intermédios.

GRAU 
DE DIFICULDADE: 
DIFÍCIL

de entrada e saída 
difícil. Fundo de pedra 
com ondulação forte. 
Pouca profundidade de água 
e com correntes fortes. 
Para surfistas avançados.

GRAU 
DE DIFICULDADE: 
PERIGOSO

de entrada e saída 
perigosa, com ondulação 
muito forte, pouca 
profundidade de água com 
rochas visíveis à superfície, 
correntes fortes. Para 
surfistas muito experientes.

Praia da
Foz do Lizandro

Posto de Turismo 
Mafra – (+351) 261 817 170 
Ericeira – (+351) 261 863 122
 

Proteção Civil – (+351) 261 818 261
Emergência – (+351) 800 261 261 

Bombeiros Voluntários 
Mafra – (+351) 261 812 100
Ericeira – (+351) 261 866 500 

G.N.R. – Guarda Nacional Republicana
Mafra – (+351) 261 249 500 
Ericeira – (+351) 261 860 710

Autoridade Marítima 
Ericeira – (+351) 261 862 526

Centro de Saúde
Mafra – (+351) 261 818 100 
Ericeira – (+351) 261 860 650

Informações úteis: Câmara Municipal de Mafra 
(+351) 261 810 100 

Em caso de emergência contactar: +112

Diversos reef breaks. Ideal para 
aulas de surf e para as primeiras 
sessões de surf autónomas. Aguenta 
ondulação até 2,5 metros. Funciona 
com maré vazia até meia maré.

Diversos reef breaks. Ideal para as 
primeiras sessões de surf autóno-
mas. Aguenta ondulação até 2 me-
tros.  Funciona com maré vazia até 
meia maré.

Reef break de direita, bem longa. 
Aguenta ondulação até 4 metros. 
Funciona com meia maré a encher. 
Fortes correntes em direção ao mo-
lhe. Localizada no centro da Vila da 
Ericeira.

Beach break de esquerda. Este spot 
de fundo de areia está protegido das 
fortes ondulações de norte pelo 
pontão. Funciona sobretudo durante 
o inverno, quando as grandes ondas 
atingem a costa portuguesa. É mui-
tas vezes o único spot surfável na 
região. Funciona com maré vazia até 
meia maré. 

Onda difícil e perigosa, devido à 
proximidade com as rochas. Onda de 
drop difícil, bons tubos e lips gros-
sos. Longo historial de pranchas 
partidas. Onda de recurso quando 
todos os picos estão grandes de-
mais.

Praia de recurso para os dias de 
maior ondulação. Ideal para as pri-
meiras sessões de surf autónomas 
em que se deverá ter muita aten-
ção pela proximidade das rochas. 
Aguenta ondulação até 3 metros. 
Funciona com todas as marés. 
Localizada no centro da Vila da 
Ericeira.

Bom local para iniciantes e avança-
dos na modalidade. Em dias de ondu-
lação mais forte não é aconselhável 
a surfistas com pouca experiência.

Trabalha com swell de quase todas 
as direções e marés, dependendo 
apenas dos fundos, que são de areia. 
É um pico de ondas pequenas, que se 
desmancha facilmente.

Esta onda funciona no verão. Tem 
secções tubulares um pouco assus-
tadoras, durante a maré vazia.

Faça download 
da APP turística:


