
SÃO LOURENÇO →

CRAZY LEFT →

RIBEIRA D’ILHAS →

REEF →

PEDRA BRANCA →

COXOS →

CAVE →
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CENTRO  
DE INTERPRETAÇÃO
DA ERICEIRA  
RESERVA MUNDIAL
DE SURF

O CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DA ERICEIRA RESERVA MUNDIAL DE SURF  
FOI UMA INICIATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAFRA E FOI CONCEBIDO  
PELA EXPERIMENTADESIGN NO ÂMBITO DA REQUALIFICAÇÃO DO POSTO DE TURISMO 
DA ERICEIRA, TENDO SIDO DESENHADO E PRODUZIDO PELA ALTA _ INTERNATIONAL 
CREATIVE ALLIANCE COM FORTE COLABORAÇÃO DA COMUNIDADE DE SURF DA ERICEIRA.  
FOI INAUGURADO A 3 DE JUNHO DE 2016.

WWW.CM-MAFRA.PT WWW.EXPERIMENTADESIGN.PT
WWW.ALTA.INTERNATIONAL

SAVE THE WAVES COALITION
WWW.SAVETHEWAVES.ORG

PRAÇA DA REPÚBLICA
2655–347 ERICEIRA
+351 261 863 122

DIARIAMENTE
10:00—19:00 (JUNHO & SETEMBRO)
10:00—20:00 (JULHO & AGOSTO)
10:00—18:00 (OUTUBRO—MAIO)

ERICEIRA ↓

CAVE →

COXOS →

CRAZY
LEFT →

SÃO
LOURENÇO →

RIBEIRA
D’ILHAS →

PEDRA
BRANCA →

REEF →

As Reservas Mundiais de Surf são um projeto 
internacional de consciencialização da Save  
the Waves Coalition, que visa divulgar o valor  
das ondas. Representam um modelo global  
de proteção e preservação, identificando e promovendo 
as componentes ambientais, culturais e económicas  
que englobam áreas privilegiadas para a prática do surf, 
garantindo o seu futuro para as próximas gerações.

A Ericeira é a primeira Reserva Mundial de Surf 
da Europa e a segunda do mundo, tendo-lhe sido 
oficialmente atribuído o título em 2011. Incluindo cerca  
de 4 km de costa, a Ericeira Reserva Mundial  
de Surf representa uma área privilegiada  
com uma riqueza ambiental e biodiversidade marítima 
extraordinárias. Possui 7 ondas emblemáticas  
com diferentes graus de dificuldade e de calibre mundial.  
Ao longo de toda a Reserva existem dezenas  
de outras praias com ondas muito diversas,  
oferecendo oportunidades para surfistas de todos  
os níveis, desde principiantes a profissionais.

UMA ONDA ESQUERDA, TUBULAR  
E MUITO RÁPIDA COM UM ARRANQUE VELOZ.

ONDA DIREITA, CURTA, RADICAL E MUITO FORTE,  
COM UM FUNDO RASO E UM LONGO TUBO.

UMA ONDA ICÓNICA, ESPLÊNDIDA, MUITO LONGA  
E QUE PERMITE DIFERENTES NÍVEIS DE ABORDAGEM.

ONDA DIREITA E PODEROSA, EXTREMAMENTE RADICAL, 
TUBULAR E ARRISCADA. DEVE SER EXCLUSIVAMENTE 
UTILIZADA POR SURFISTAS MUITO EXPERIENTES.

ONDA INTENSA COM PAREDES MUITO RÁPIDAS  
E TUBULARES E COM VÁRIAS SECÇÕES  
QUE PROPORCIONAM GRANDES VELOCIDADES.

UMA ONDA EMBLEMÁTICA, SEMPRE FORTE  
E QUE PROPORCIONA TUBOS DE VÁRIOS SEGUNDOS  
DE DURAÇÃO, EM DIFERENTES SECÇÕES.

POTENTE, RÁPIDA E MUITO CONSISTENTE,  
COM VÁRIAS SECÇÕES E MUITA MASSA DE ÁGUA.
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O Centro de Interpretação é um projeto 
inovador e interativo que aposta fortemente 
na tecnologia, proporcionando  
uma experiência verdadeiramente imersiva.  
Dá a conhecer a Reserva, as suas 7 magníficas  
ondas e a fauna e flora que a habita.  
Explora também o papel que o surf tem 
vindo a representar na evolução da Ericeira, 
estabelecendo uma ponte importante entre  
as características geográficas desta região  
e um conhecimento que só pode ser transmitido 
através da sua história e dos seus habitantes.
 
Apresentando uma nova forma de comunicação,  
o Centro de Interpretação é também um 
contributo importante para a sustentabilidade  
ambiental desta região, que representa 
um dos objetivos principais das Reservas 
Mundiais de Surf.

O CENTRO  
DE INTERPRETAÇÃO

A MESA INTERATIVA

A grande atração do Centro de Interpretação  
é a mesa interativa. Composta por uma maquete 
topográfica à escala 1:1000 dos 4 km que englobam  
a Reserva e uma representação do relevo batimétrico 
desta área, utiliza tecnologias avançadas de projeção  
e vídeo-mapping para apresentar todas  
as características da Reserva.
 
É uma forma divertida e participativa de aprender, 
onde o visitante é estimulado a interagir, analisar  
e experimentar. Explora a Reserva através de 4 eixos 
centrais: ondas, biosfera, comunidade e logística.

IPADS

A Mesa Interativa é complementada por  
7 iPads, um sobre cada uma das ondas icónicas  
da Reserva. Colocados estrategicamente, 
apresentam detalhadamente todas  
as características das ondas, acompanhadas 
por uma galeria de imagens e vídeos onde 
vários surfistas da Ericeira descrevem a sua 
experiência de surfar estas magníficas ondas.

O Centro de Interpretação apresenta ainda 
uma zona interativa de vídeos sobre  
a Reserva e sobre a sua comunidade de surf,  
permitindo visualizar com mais calma e de 
forma individual a história e as características 
da Ericeira Reserva Mundial de Surf.

KINECT
A COMUNIDADE

O surf tem tido um papel marcadamente importante 
na comunidade da Ericeira, fazendo com que esta vila 
seja incontornável na história do surf em Portugal. 
Explicamos a evolução do surf nesta região,  
os seus marcos históricos e o legado deixado pelos 
primeiros surfistas que conquistaram estas ondas. 
Descubra a riqueza cultural desta comunidade, os seus 
eventos mais importantes e a forma como tem evoluído 
em volta da prática do surf.  
 
A LOGÍSTICA

Proporcionamos também toda a informação logística 
que precisa para explorar a Reserva Mundial de Surf  
e a vila da Ericeira. Procure um lugar acolhedor  
onde passar a noite ou um restaurante para provar  
os petiscos típicos desta região. Explore também  
as praias e toda a infraestrutura ligada ao mar, 
incluindo escolas de surf, bares de praia e balneários.

AS ONDAS

Emblemáticas e de qualidade elevada, as 7 ondas 
icónicas da Reserva — Pedra Branca, Reef,  
Ribeira D’Ilhas, Cave, Crazy Left, Coxos e São Lourenço 
— são de classe mundial e compõem um conjunto  
com uma variedade única, oferecendo condições  
e oportunidades para surfistas de todos os níveis. 
Descubra as suas particularidades e características  
e saiba quais as melhores condições para as desfrutar.

A BIOSFERA

A Ericeira Reserva Mundial de Surf possui uma 
biosfera própria, com uma riqueza e diversidade únicas. 
Através da mesa interativa pode explorar os elementos 
estruturais destes 4 km e a sua relação com o universo 
da prática do surf. Inclui apresentações da fauna e flora 
da região, tal como demonstrações dos fenómenos 
climatéricos que a afetam.

FIQUE A SABER TUDO SOBRE

O SURF CAFÉ

O Centro de Interpretação inclui ainda  
o Surf Café, um complemento lúdico  
à utilização mais prática e informativa  
que o Centro proporciona. O seu conceito 
inspirou-se na prática do surf, reforçando  
as suas características comunitárias  
e de socialização. Assim, o Surf Café tem 
um espaço interior com uma grande mesa 
comunitária na zona principal e uma ampla 
varanda, proporcionando um espaço  
com uma série de elementos inspirados  
na prática do surf e na sua componente  
de vida natural e sustentável.


