SURF

/CONTEÚD
“ Em Portugal sinto-me como se estivesse em casa.”
— Jadson André, surfista profissional. Brasil.
Vencedor do Cascais Billabong Pro em 2013 e 2014.
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da paisagem e a tudo o mais que

uma fantástica variedade de ondas,

o País tem para oferecer aos seus
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surf europeu... É assim Portugal,
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“um autêntico parque de diversões,
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cheio de loops, montanhas russas

estão na moda e o surf em alta em

e carrosséis vertiginosos que dão

todo o País, mas ainda é possível

a volta ao coração”. Um segredo

encontrar spots quase desertos

bem guardado? Talvez. Mas cada

e praias semi-selvagens a uma

vez menos a avaliar pela quantidade

curta distância dos locais mais

de nomes grandes do surf que não

concorridos.

© Turismo de Portugal / André Carvalho

Praia da Cordoama, Algarve
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/ S U R F

92.000

km2

DE TERRITÓRIO

365

DIAS DE SURF

260

dias

DE SOL POR ANO

850

km

DE PRAIAS

1.860

km

D E C O S TA

+3000
HORAS DE SOL POR ANO

Praia de Santo Amaro de Oeiras
Peniche
Praia de Carcavelos
@Huyseman

“Uma costa espetacular(...)
há muitas e diferentes ondas
de norte a sul do país.”
— Mick Fanning, surfista profissional. Austrália. 3 vezes campeão no ASP World
Vencedor da prova portuguesa da ASP 2014, Supertubos.

“É o segredo mais bem
guardado da Europa.”

— Garrett McNamara, surfista profissional
de ondas grandes. EUA.
Detentor do recorde mundial da maior
onda já surfada, Nazaré.

/ PORTO
E NORTE

10

LEÇA (beach break)
W|E

© tomanephotos.com

Com mais de 100 km de costa, praias fabulosas banhadas pelo
Oceano Atlântico e excelentes spots para o surf e outros desportos
aquáticos, como o kitesurf, o norte de Portugal é uma boa escolha para
quem procura boas ondas, mas também belas paisagens, uma herança
cultural singular, gastronomia e vinhos únicos e uma combinação
harmoniosa de tradição e modernidade, tanto na arquitetura como
nos modos de vida.
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/PORTO
E NORTE

RIO MINHO
× CAMINHA

1
2

× VIANA DO CASTELO

Vale a pena ficar pelo menos um dia

RIO LIMA

3

no Porto para explorar esta cidade com uma

4

agenda cultural intensa e as suas praias tão

RIO CÁVADO

5

atrativas durante o dia como à noite, quando

× ESPOSENDE

se enchem as concorridas esplanadas. Para

6

quem vem do sul, é obrigatório fazer uma

7

paragem em Espinho para tentar apanhar
a mítica “Direita do Casino”, uma tubular

8

perfeita, com várias secções a terminar na

9

× PÓVOA DE VARZIM
× VILA DO CONDE

praia. Em direção a norte, Viana do Castelo
e Caminha são destino de surfistas de toda

10

a Europa desde os anos 70. Destaque para

11

as praias de Afife e de Moledo, com uma

12

× BRAGA

× PORTO
RIO DOURO
13

grande variedade de ondas e uma cultura

× ESPINHO

14

de surf bem enraizada.

Ribeira, Porto
Cais de Gaia
@gdziesakasperki
© Turismo de Portugal / Rui Morais de Sousa

1

MOLEDO
(beach break)
W|E

3

AFIFE
(beach break)
W|E

5

ESPOSENDE
(beach break)
W|E

7

PÓVOA DE VARZIM
(beach e reef break)
W|E

2

VILA PRAIA
DE ÂNCORA
(beach break)
W | NE

4

VIANA DO CASTELO
(beach break)
W | NE

6

AGUÇADOURA
(beach break)
W| E

8

VILA DO CONDE
(beach break)
W|E

— NOME DA PRAIA (tipo de fundo)

nível surf | swell | vento

9

AZURARA (beach break)
W|E

12

LUZ (reef break)
W|E

10

LEÇA (beach break)
W|E

13

MIRAMAR (beach break)
W|E

11

MATOSINHOS
(beach e reef break)
W|E

14

ESPINHO (beach break)
W|E

11

Matosinhos
© Turismo de Portugal / André Carvalho

Vinho do Porto
© Turismo de Portugal / André Carvalho
Ponte D.Luís I
© Turismo de Portugal / André Carvalho

/CENTRO
DE PORTUG

3

LAGIDO (beach break)
NNW | S

© Turismo de Portugal / André Carvalho

AL
O Centro de Portugal tem alguns dos melhores spots
do país e talvez os mais conhecidos internacionalmente.
Em Peniche encontra-se a espetacular Supertubos, onde
se realiza uma prova do Campeonato Mundial (WCT) e
um pouco mais a norte fica uma pequena e pacata vila
piscatória que entrou no mapa internacional do surf graças
ao Canhão da Nazaré, célebre pelas suas ondas gigantes.
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/CENTRO
DE PORTUGAL

1

× OVAR

RIO VOUGA

Os beach breaks das praias da Barra
e Mira com as suas ondas fortes e tubulares
fazem as delícias dos surfistas de todos os

2

níveis. Na Figueira da Foz, a praia do Cabedelo,

3

RIA DE AVEIRO

× AVEIRO

palco do primeiro World Champion Tour

4

(WCT) realizado em Portugal, em 1996, está

× ÍLHAVO

× COIMBRA

× MIRA

referenciada como sendo uma das ondas

RIO MONDEGO

mais consistentes da Europa. Ali bem perto,

× FIGUEIRA DA FOZ

5

a onda de Buarcos é tida como a direita mais

6

comprida da Europa, podendo atingir os
800 metros durante as grandes ondulações
de inverno.

7

Mas nem só de ondas, vilas piscatórias

× LEIRIA

e praias cosmopolitas vive esta região cheia
de história e com um património riquíssimo,

8

× NAZARÉ

onde há mais de 750 anos se leciona numa
das mais antigas universidades do mundo,
na cidade de Coimbra. Perto, em Conimbriga,
podem ver-se ainda muitos testemunhos
bem preservados da passagem dos romanos.
Depois do surf, vale a pena explorar toda
esta região.

Praia de Nazaré
Conimbriga
Costa Nova
@municipiodanazare
@nandojcunha
@janeofthejungle1

1

FURADOURO
(beach break)
W|E

3

COSTA NOVA
(beach break)
W|E

5

BUARCOS
(beach break)
WSW | NE

7

SÃO PEDRO DE MOEL
(beach e reef break)
W|E

2

PRAIA DA BARRA
(beach break)
W|E

4

PRAIA DE MIRA
(beach break)
W|E

6

CABEDELO
(beach break)
W| E

8

NAZARÉ
(beach break)
W|E

— NOME DA PRAIA (tipo de fundo)

nível surf | swell | vento

15

Nazaré
© Turismo de Portugal / André Carvalho

8 Detentora de recordes consecutivos da maior onda surfada do mundo – o havaiano Garrett McNamara detém o
título com uma onda de 30 metros – esta praia a pouco mais de 100 km de Lisboa, situada junto ao maior desfiladeiro
submarino da Europa (o célebre Canhão da Nazaré), é o berço do surf europeu, cenário de grandes competições
internacionais e local de reunião dos melhores surfistas do mundo.
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/ CENTRO
DE PORTUGAL
{PENICHE}

1

Peniche e o mar são indissociáveis.
Porto de pesca tradicional, vila de pescadores,
a pouco mais de 100 km da cidade de Lisboa,

× ÓBIDOS

× PENICHE

tem das melhores praias da Europa para o

× CALDAS DA RAINHA

2

3

4

5
6

surf, com destaque para a mítica Supertubos,

7

onde se formam tubos perfeitos, grandes

8

e rápidos, que atraem surfistas de todo o

× LOURINHÃ

mundo. É nesta praia, em conjunto com a
extensa Praia do Lagido, um pouco mais a
norte, que se realiza anualmente uma das
etapas do World Surf League Tour, o Rip
9

Curl Pro Portugal. Nos intervalos do surf e
da praia, é obrigatório provar o excelente

× TORRES VEDRAS

10

marisco, os peixes grelhados e a caldeirada,
acompanhados dos vinhos da região, e fazer
um passeio de barco até à Ilha das Berlengas,
uma reserva natural isolada, envolvida por
um mar agitado mas translúcido que é um
paraíso para os mergulhadores.

1

FOZ DO ARELHO
(beach break)
W | SE

3

LAGIDO
(beach break)
NNW | S

5

MOLHE LESTE
(beach break)
SW | ENE

7

CONSOLAÇÃO
(beach break)
SW | NE

9

SANTA CRUZ
(beach break)
W|E

2

FERREL
(beach break)
NNW | S

4

BALEAL (beach break)
NNW | SSW

6

SUPERTUBOS
(beach break)
SW | NE

8

PRAIA DA AREIA
BRANCA
(Beach e reef break)
W|E

10

PRAIA AZUL
(beach e reef break)
W|E

— NOME DA PRAIA (tipo de fundo)

nível surf | swell | vento

Shaper no Baleal
Ilha das Berlengas
Peniche
@iblameryno
@foilsurfboards
@imu_venturer
@mari_stepanets
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Supertubos
© Turismo de Portugal / André Carvalho

Baleal
Peniche
Loiça Tradicional, Caldas da Rainha
© Turismo de Portugal / André Carvalho
@nachouriarte
@a_filipaaa

/ L I SB OA

R E G I ÃO
Lisboa é a única capital da Europa
onde o sol se põe no mar.

10

SÃO JOÃO DE CAPARICA
(beach break)
W|E

© tomanephotos.com

“Uma costa lindíssima,
ótimas ondas, boa comida e
realmente boas vibrações”.
— Carissa Moore, surfista profissional. EUA.
6 vezes campeã no WSL Women's World Tour Vencedora
da prova portuguesa da WSL em 2010, Lagido

“É um privilégio ser recebida em Portugal”
— Bianca Buitendag, surfista profissional. Africa do Sul.
Vencedora da prova portuguesa da WSL em 2012, Açores

Praia do Guincho
Sesimbra
Cabo da Roca
© Turismo de Portugal / André Carvalho
@sofymarks
© Turismo de Portugal / André Carvalho
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/LISBOA
REGIÃO
1

Nas imediações de Lisboa, destacam-

2

-se a Costa de Caparica, com beach breaks

ESTUÁRIO DO TEJO

× SINTRA

CABO DA ROCA

consistentes e, a oeste da cidade, a costa

3

do Estoril com os seus fantásticos areais

× CASCAIS

× ESTORIL

e beach, reefs e points breaks que podem

4

revelar-se épicos. Um pouco a norte e mais
exposto, o Guincho é um spot de eleição para

5

surfistas mais experientes e recebe todos os

× LISBOA

× OEIRAS

11
× CARCAVELOS

× ALMADA

12 × COSTA DE CAPARICA

6

anos várias competições internacionais. A

7

noroeste, a cerca de 35 km de Lisboa – um

13

8

belo passeio de 45 minutos desde o centro da

9

cidade – a Ericeira, primeira Reserva Mundial

10

de Surf na Europa, merece um plano de

SERRA DA ARRÁBIDA

aventura à parte. Com um inverno bastante

14

ameno e um verão não demasiado quente,

× SESIMBRA

Lisboa é uma cidade perfeita para visitar seja
qual for a época do ano. Uma experiência
sempre diferente. E sempre surpreendente.
Guitarra Portuguesa
Praia Grande
Cascais
© Turismo de Portugal / André Carvalho
@bliandvid
@j.carlos_dr7

1

PRAIA PEQUENA
(beach break)
WNW | SE

3

PRAIA DO GUINCHO
(beach break)
WNW | E

5

POÇA
(beach break)
SW | N

7

BICA
(beach e reef break)
SW | N

9

PAREDE
(beach e reef break)
SW | N

2

PRAIA GRANDE
(beach break)
NW | E

4

BOLINA
(beach break)
SW | N

6

AZARUJINHA
(beach break)
SW | N

8

BAFUREIRA
(beach break)
SW | N

10

CARCAVELOS
(beach break)
W|N

— NOME DA PRAIA (tipo de fundo)

nível surf | swell | vento

11

SANTO AMARO
(beach e reef break)
SW | N
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Docas de Lisboa
©Turismo de Portugal / José Manuel

Costa de Caparica
Vista do Miradouro
de São Pedro de Alcântara
© Turismo de Portugal / André Carvalho
12

COSTA
DE CAPARICA
(beach break)
W|E

13

FONTE DA TELHA
(beach e reef break)
W|E

14

BICAS
(beach break)
W | SE

12 13 A Costa de Caparica é dotada de condições extraordinárias para
a prática de surf e de outros desportos de água. Com muitos picos
por onde escolher, a zona para a prática da modalidade abrange a
Cova do Vapor (São João), passando pelos pontões “Praia do CDS”
(centro da Vila) pela Praia da Nova Vaga (kitesurf) até à Fonte da
Telha, onde é possível encontrar ondas para os vários níveis de surf.

24

“Estou feliz
por estar aqui: boa
comida, gente boa
e boas ondas”.

©isamartinsphotography

—John John Florence, surfista profissional. EUA.
4 vezes vencedor do Volcom Pipe Pro
2 vezes vencedor da Van’s World Cup of Surfing

“Algumas das melhores
ondas do mundo.”
— Matt Wilkinson, surfista profissional. Austrália.
Número 1 do CT Rank em 2016

Coxos
Cabo Espichel
Coxos
© Turismo de Portugal / José Gregório
© Turismo de Portugal / André Carvalho
© Turismo de Portugal / André Carvalho
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/ LISBOA
REGIÃO
{ERICEIRA}

× TORRES VEDRAS

“Ericeira, uma pequena vila piscatória
a norte de Lisboa é também uma vila de
surf de classe mundial. Pessoas vêm de tão
longe como a Austrália para ótimas ondas,

3

bom peixe e marisco e um sentimento de um

4

“velho Portugal” descontraído que persiste,

5

mesmo enquanto a sua popularidade sobe”.

6

— Monocle Magazine, 2013

1

2

11

7

× ERICEIRA

8

Classificada pela organização norte-

9

-americana Save the Waves Coalition como

10

a primeira Reserva Mundial de Surf na Europa
tem 8 km e inclui praias que são uma referência

× AZENHAS DO MAR

mundial para a prática deste desporto. Podem

12

destacar-se sete ondas de classe mundial
num espaço de apenas 4 km: Pedra Branca,
Reef, Ribeira d’Ilhas, Cave, Crazy Left, Coxos e
São Lourenço. Esta antiga vila de pescadores,
com grandes tradições nas artes de pesca,
acolhe uma crescente comunidade de surf,
encontrando-se aqui das melhores lojas de
surf e excelentes shapers.
1

SÃO LOURENÇO
(beach break)
WNW | E

3

CAVE
(beach break)
NW | E

5

PONTINHA
(beach break)
W|E

7

REEF
(beach e reef break)
NW | E

9

PEDRA BRANCA
(beach e reef break)
SW | E

11

FOZ DO LIZANDRO
(beach e reef break)
W|E

2

COXOS
(beach break)
NNW | SE

4

CRAZY LEFT
(beach break)
SW | E

6

RIBEIRA D'ILHAS
(beach break)
WNW | SE

8

BACKDOOR
(beach break)
NW | E

10

PRAIA DO NORTE
(beach break)
W|E

12

PRAIA DAS MAÇÃS
(beach break)
W|E

— NOME DA PRAIA (tipo de fundo)

nível surf | swell | vento
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Coxos
Ericeira
© Turismo de Portugal
@markhillenaar
© Olhares / Rui de Medeiros

Ericeira
@jmpmalaquias
@sumolsummerfest
@sumolsummerfest

/A L E N T E J

10

MALHÃO (beach break)
W|E

© Turismo de Portugal / André Carvalho

O

O Alentejo é um mundo à parte. Perfeito para surfar
todo o dia e apreciar depois uma gastronomia de exceção,
com peixe sempre fresco no litoral e deliciosas carnes de
porco preto no interior, esta região tem algumas das mais
belas praias da Europa – umas mais concorridas e outras
praticamente selvagens – e uma extraordinária variedade
de ondas.

30

/ALENTEJO
ESTUÁRIO DO SADO

“Protegida pelo Parque Nacional do
Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina,
esta costa de 100 km é a mais espetacular
RIO SADO

da Europa. E mesmo assim, poucas pessoas
parecem saber disso. Os trekkers chegam
aqui para admirar as vistas do Trilho dos

× SANTIAGO DO CACÉM

Pescadores, os surfistas para surfar as

× SINES

melhores ondas da Europa, mas no dia-a-dia,

1

tivemos praias espetaculares só para nós.”

2

The Guardian, 2014

3
4

× VILA NOVA DE MIL FONTES

Com um ritmo de vida tranquilo, um
ambiente descontraído e em sintonia com

5

a natureza, o tempo parece passar bem
devagar nesta vasta planície de paisagens

× ODEMIRA

verdes e amarelas, salpicadas de oliveiras e

6
× ZAMBUJEIRA DO MAR

sobreiros, sob um céu azul imenso. Perfeito
para ouvir o silêncio... e as ondas.

Alentejo
Odemira
Vila Nova de Mil Fontes
@paulomargalho
© Turismo de Portugal / André Carvalho
@kacandeias

1

SINES
(beach break)
W | NE

3

PORTO COVO
(beach break)
W|E

5

COGUMELO
(beach break)
SW | E

2

SÃO TORPES
(beach break)
W | NE

4

MALHÃO
(beach break)
C| NE

6

ZAMBUJEIRA DO MAR
(beach break)
WNW | E

— NOME DA PRAIA (tipo de fundo)

nível surf | swell | vento

RIO MIRA

31

Vila Nova de Mil Fontes
© Turismo de Portugal / André Carvalho

Porto Covo
© Turismo de Portugal / André Carvalho

/A L G A R V

E

Conhecido pela sua longa costa de praias fabulosas e
um ótimo clima durante todo o ano, o Algarve é um destino
de excelência para a prática de surf, com mais de 20 spots
em praias selvagens.

10

MEIA PRAIA
(beach break)
W|E

© tomanephotos
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/ALGARVE

1
2
3

Com uma costa virada a oeste, e outra

4

virada a sul, há sempre boas ondas para

5

apanhar, seja qual for o nível de experiência

6

ou o espírito do momento.

7

A costa oeste oferece as melhores

8

condições, embora a sul também se

9

encontrem excelentes spots, sobretudo para

10

os meses de inverno. Se as ondas da costa

× ALJEZUR
RIO ARADE

× LAGOS
× PORTIMÃO
× VILA DO BISPO

×FARO

×
SAGRES

×TAVIRA
16

CABO DE
SÃO VICENTE

RIA FORMOSA

oeste se revelarem demasiado desafiantes, a
costa sul, onde as ondas são geralmente mais
11

pequenas, está à distância de um pequeno

12

13

14

15

passeio de carro... Para além do surf, não
falta o que fazer. No Algarve os fins de tarde
animam-se pela noite e madrugada dentro.
Um conselho: nunca esquecer o protetor
solar. Mesmo no inverno, no Algarve o sol
está sempre à espreita.

Sabores de Tavira
Faro
Arrifana
© 2xromeo
@infaroalgarve
© Turismo de Portugal

1

ODECEIXE
(beach break)
W|E

3

MONTE CLÉRIGO
(beach break)
W|E

5

CARRAPATEIRA
(beach break)
W|E

7

CORDOAMA
(beach e reef break)
W|E

9

TONEL
(beach break)
W|E

11

MARETA
(beach e reef break)
W|E

2

AMOREIRA
(beach break)
W | NE

4

ARRIFANA
(beach break)
W | NE

6

AMADO
(beach break)
W| E

8

CASTELEJO
(beach break)
W|E

10

BELICHE
(beach e reef break)
W|E

12

ZAVIAL
(beach break)
W|E

— NOME DA PRAIA (tipo de fundo)

nível surf | swell | vento
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Carriagem
© Turismo de Portugal / André Carvalho

13

14

LUZ
(beach e reef break)
W|E
MEIA PRAIA
(beach break)
W|E

15

16

PRAIA DA ROCHA
(beach break)
W|E
ILHA DE TAVIRA
(beach break)
W|E

Lagos
Bordeira
@vascovaladas
© Turismo de Portugal / André Carvalho

/A Ç O R E S

Reefs perfeitos, point breaks de cortar a respiração, ondulações
poderosas e constantes. Quando o destino é surf, o arquipélago dos
Açores, no meio do Atlântico, está definitivamente no topo das escolhas
a considerar.

10

SANTA CATARINA
(beach break)
W|E

© Turismo de Portugal / André Carvalho
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/AÇORES
CORVO

Com um clima húmido e temperaturas
amenas, entre os 11oC no inverno e os 26oC no

1

verão, uma natureza luxuriante e paisagens

FLORES

2

apaixonantes, é possível encontrar spots

OCEANO ATLÂNTICO

perfeitos para surfar praticamente todos os

GRACIOSA

1

dias do ano. Aqui, quem não vive sem ondas,

TERCEIRA

2

sentir-se-á em casa. Em São Miguel, a maior

1

SÃO JORGE

ilha das nove que constituem o arquipélago,
1

encontra-se a maior diversidade, sobretudo

1

2
1

FAIAL × 3
HORTA

nas costas norte (um surf mais exigente,
de ondas grandes) e sul (especialmente no

2

× ANGRA DO HEROÍSMO

2

2

3

PICO

verão). É também nesta ilha, na praia de

SÃO MIGUEL

Santa Bárbara, que tem lugar o Sata Arlines

1

2

4

3

5

× PONTA DELGADA

Azores Pro, etapa do circuito mundial da

7

6

qualificação (WQS), que reune surfistas do
top 100 do mundo.

SANTA MARIA

Na ilha de São Jorge, a Fajã da Caldeira

1
2

é um spot mítico para surfistas que procuram
uma natureza mais selvagem, bem longe
das multidões.
Vulcão do Fogo
Aldeia Velha
Furnas São Miguel
© Turismo de Portugal / André Carvalho
© Turismo dos Açores

FLORES
1

2

PONTA RUIVA
(beach break)
W|E
FAJÃZINHA
(beach break)
W|E

FAIAL
1

2

3

PRAIA DO NORTE
(beach break)
W|E
PONTA DA RIBEIRINHA
(beach break)
W|E
— NOME DA PRAIA (tipo de fundo)

PRAIA DA CONCEIÇÃO
(beach break)
W| E

PICO
1

AREIA LARGA
(beach break)
W|E
nível surf | swell | vento

2

3

GRACIOSA

CACHORRO – BAÍA DO POÇO
(beach break)
W| E

1

1

LAJES
(beach break)
W|E

FAJÃ DO BELO
(beach break)
W|E

CALHAU MIÚDO
(beach break)
W|E

2

FAJÃ DO STO. CRISTO
(beach break)
W| E

2

ILHÉU DA PRAIA
(beach break)
W| E

SÃO JORGE
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Areal de Santa Bárbara, "Areais".
O spot mais clássico de surf de São Miguel
©Turismo de Portugal/André Carvalho

Angra do Heroísmo
Mergulhador em São Miguel
© Turismo de Portugal / André Carvalho

TERCEIRA
1

2

QUATRO RIBEIRAS
(beach break)
W|E

1

SANTA CATARINA
(beach break)
W| E

2

SÃO MIGUEL

3

5

FAJÃ DO ARAÚJO
(beach break)
W|E

7

MOSTEIROS
(beach break)
W|E

RABO DE PEIXE
(beach break)
W| E

4

MAIA
(beach e reef break)
W|E

6

CORPO SANTO
(beach e reef break)
W|E

1

AREAL DE STA.
BÁRBARA
(beach e reef break)
W|E

PRAIA DE SÃO ROQUE
(beach break)
W|E

SANTA MARIA
ANJOS
(beach break)
W | NE

2

FORMOSA
(beach break)
W|E

/MADEIR A

Já foi considerada uma das melhores ondas do mundo e a mais
excitante experiência de surf do Oceano Atlântico. Há mesmo quem
a considere o Havai do Atlântico. Com uma situação geográfica
privilegiada, temperaturas amenas durante todo o ano, uma beleza
natural incrível e fantásticos reefs e point breaks, a Ilha da Madeira
é, mesmo assim, um destino de surf relativamente inexplorado, sem
multidões, que já recebeu vários campeonatos nacionais e internacionais.

10

JARDIM DO MAR
(beach break)
W|E

© Turismo de Portugal / André Carvalho

“[Portugal] É um dos melhores
sítios onde estive para surfar”.
— Nat Young

surfista profissional. EUA.
Rookie of the year na ASP World Tour em 2013.

Lugar de Baixo
Paul do Mar
Porto Moniz
© Turismo de Portugal / André Carvalho
© Turismo da Madeira / Hugo Reis
© Turismo da Madeira / Francisco Correia
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/MADEIRA
PORTO SANTO
Jardim do Mar, Paul do Mar e Ponta
Pequena são spots conhecidos desde os anos
70 por amantes do surf locais e outros que
foram chegando da Austrália, dos Estados

MADEIRA

5

Unidos ou do Brasil de propósito para surfar.

6

7

Mas há mais. Lugar de Baixo, na Ponta do Sol,

8

São Vicente e Fajã da Areia, no norte da Ilha,

4
3

ou o Porto da Cruz, a nordeste, são spots

2

perfeitos para uma grande jornada de surf.

× FUNCHAL

1

Na ilha, justamente conhecida como

DESERTAS

a Pérola do Atlântico, vale a pena caminhar
pelas Levadas, cerca de 1500 km de percursos
pedestres em contacto permanente com
uma natureza luxuriante, visitar a cidade
do Funchal, conhecer o património histórico,
ligado à Era dos Descobrimentos, e aventurar-se pelas estradas da ilha que o poderão
conduzir até à onda perfeita.

Porto de Cruz
Jardim do Mar

1

LUGAR DE BAIXO
(beach break)
W|E

3

PONTA PEQUENA
(beach break)
W|E

5

RIBEIRA DA JANELA
(beach break)
W|E

7

FAJÃ DA AREIA
(beach e reef break)
W|E

2

JARDIM DO MAR
(beach break)
W | NE

4

PAUL DO MAR
(beach break)
W | NE

6

SÃO VICENTE
(beach break)
W| E

8

PORTO DA CRUZ
(beach break)
W|E

@madeira_surfcamp
© Turismo de Portugal / André Carvalho
— NOME DA PRAIA (tipo de fundo)

nível surf | swell | vento
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Mercado dos Lavradores
Lugar de Baixo
© Turismo de Portugal / André Carvalho

Levadas
Adega de Vinho da Madeira
Casas de Santana
@runthebeauty_
© Turismo de Portugal

/ I N F O
CLIMA - Influenciado pelo relevo, latitude e
proximidade do mar, o clima em Portugal é
temperado, com invernos suaves e verões
quentes, mais frio a norte e mais quente a
sul. Em Lisboa, por exemplo, a temperatura
média ao longo do ano varia entre os 8˚C de
mínima e os 23˚C de máxima.
Na Madeira, o clima é ameno e as temperaturas
médias variam entre os 19˚C e os 25˚C,
enquanto nos Açores oscilam entre os 17˚C
e os 23˚C. A água do mar varia entre os 17˚C
de inverno e os 22˚C de verão.

SAÚDE - Se necessitar de assistência
médica recorra ao Centro de Saúde local.
Os Serviços de Urgência dos Hospitais devem
ser utilizados apenas em situações graves.
Os cidadãos da União europeia, Islândia,
Liechtenstein, Noruega ou Suíça têm acesso
a cuidados de saúde gratuitos ou de custo
moderado, desde que apresentem o Cartão
Europeu de Seguro de Doença e a sua
identificação.

EMERGÊNCIA - Ligue 112
DOCUMENTAÇÃO - Para estadas até 90 dias,
os cidadãos da União Europeia, Andorra,
Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça
necessitam apenas do bilhete de identidade
para entrar em Portugal. Se forem menores
de idade, deverão apresentar também uma
autorização dos pais para viajar.
Os cidadãos provenientes de outros Estados
necessitam de um visto, que poderá ser
solicitado ao Consulado ou Embaixada de
Portugal no respetivo país.
Antes de viajar confirme a sua documentação.

CONDUÇÃO - O uso de cinto de segurança é
sempre obrigatório e é proibida a utilização
de telemóveis durante a condução. Os limites
máximos de velocidade para os automóveis
ligeiros sem reboque e motociclos são de 50
Km /hora dentro das localidades, 90Km/
hora nas vias normais, 100 Km/hora nas vias
reservadas a automóveis e 120 Km/hora nas
autoestradas.
Níveis máximos de alcoolemia: 0,49 gramas
por litro.
Se conduzir pelo país, consulte a informação
sobre autoestradas e o pagamento de
portagens.

ALUGUER DE AUTOMÓVEIS - Para o aluguer
de automóveis é necessário ter mais de 21
anos, apresentar uma identificação (bilhete
de identidade para os cidadãos da U.E. ou
passaporte) e carta de condução válida há
mais de um ano.

TRANSPORTES - Aeroportos de Portugal
www.ana.pt
Comboios portugueses
www.cp.pt
Rede nacional de autocarros
www.rede-expressos.pt

MOEDA - O Euro é a moeda oficial. O câmbio
pode ser efetuado nos bancos, casas de
câmbio e nas máquinas automáticas. Os
cartões de crédito mais utilizados são: Visa,
American Express, Diners Club, Europay/
Mastercard, JCB e Maestro.

/GLOSSÁRIO

INFORMAÇÃO TURÍSTICA
REEMBOLSO DO IVA / TAX FREE
Os visitantes residentes em países que não
pertençam à União Europeia, podem obter
o reembolso do IVA (Imposto sobre o Valor
Acrescentado) sobre as compras efetuadas
e transportadas na sua bagagem pessoal,
desde que cumpram valores mínimos de
compras.

FRANQUIAS ADUANEIRAS - Os viajantes
provenientes de países da União Europeia ou
de outros países devem obedecer a regras
específicas no transporte de tabaco, bebidas
alcoólicas ou dinheiro.

PORTO E NORTE
WWW.VISITPORTOANDNORTH.TRAVEL
CENTRO DE PORTUGAL
WWW.CENTEROFPORTUGAL.COM
LISBOA
WWW.VISITLISBOA.COM
ALENTEJO
WWW.VISITALENTEJO.PT
ALGARVE
WWW.VISITALGARVE.PT

BEACH BREAK - Termo que define um spot
com fundo de areia.
PICO - Lugar, dentro da água, onde está
a "dar" ondas.
POINT BREAK - Spot em que as ondas
quebram à volta de uma língua de coral/
rocha que se estende da costa para o mar.
REEF BREAK - Spot em que as ondas são
formadas quando a ondulação passa por
uma bancada de pedra ou coral.
SHAPERS - Artistas / artesãos que desenham
e constroem pranchas de surf à mão.
SPOT - Lugar habitual de surf.
SWELL - Ondulação.
TUBO - Manobra em que o surfista fica
dentro da onda.

MADEIRA
WWW.VISITMADEIRA.PT
AÇORES
WWW.VISITAZORES.COM

©Turismo de Portugal/André Carvalho

ELETRICIDADE - A corrente elétrica é de
230/400 volts, na frequência de 50 hertz, e
as tomadas de corrente seguem as normas
europeias

Ribeira D'Ilhas, Ericeira

HORÁRIOS - Bancos: 8h30-15h (dias úteis)
Lojas: 9h/10h-19h (dias úteis) e 9h/10h13h (sábados)
Centros comerciais: 10h-24h
Refeições (indicativo): pequeno-almoço 7h30 / 10h; almoço - 12h / 15h; jantar - 19h
/ 23h.

PORTUGUESEWAVES.COM

