I nerário Pedestre na Nazaré
Duração: 1 dia
Distância: cerca de 6Km
Transporte: elevador e a pé
Início do percurso: Posto de Turismo da Nazaré, Av. da República, nº 17.
Saindo do Posto de Turismo vá até à Praça Sousa Oliveira e, aí, volte à direita, siga pela Travessa do Elevador e suba ao Sí o da
Nazaré no Ascensor; se preferir pode ir a pé pela Ladeira do Sí o, subindo pela Rua Dr. Rui Rosa e virando à esquerda na Rua Dr.
José Laborinho Marques da Silveira, no topo da qual começa a Ladeira.
Chegado ao cimo comece por apreciar o magnifico panorama sobre a praia da Nazaré, o Porto de Pesca e Recreio da vila e ainda
sobre a Pederneira e o Monte de S. Brás. Desça até ao Miradouro do Suberco e visite a Ermida da Memória. De seguida admire o
secular Santuário de Nª Sra. da Nazaré e, na ala direita do mesmo, o Museu de Arte Sacra Reitor Luís Nési. Saia do Santuário pelo
lado direito e, quase em frente, encontra o Teatro Chaby Pinheiro. Descendo a Rua D. Fuas Roupinho, descubra as tradições
nazarenas no Museu Etnográfico e Arqueológico Dr. Joaquim Manso. Torne ao Largo de Nª Sra da Nazaré e desça pela Estrada do
Farol até ao Forte de S. Miguel Arcanjo, onde os impressionantes horizontes que daqui se alcançam recompensam o esforço da
descida.
Aqui, sugerem‐se duas possibilidades:
1 ‐ Voltar ao Sí o para o almoço.
2 ‐ Trazer lanche e descer até à Praia do Norte, espreitar a Gruta natural do Forno d’Orca, almoçar e, depois, calmamente
percorrer o areal até ao Norpark, voltando daí para o Sí o.
À tarde, regresso à Praia da Nazaré (de elevador ou a pé) para ir visitar a Pederneira. Suba a Rua Adrião Batalha para visitar a
Casa‐Museu do Pescador. Con nue a subir, atravessando a E.N. 242, entre no Parque da Pedralva e contemple a Nazaré do
Miradouro do Monte Branco. Siga pela E.N. 8‐5 e vire à direita para entrar na Pederneira. Aqui aconselha‐se a visita à Praça
Bas ão Fernandes, onde se situam os An gos Paços do Concelho, o Pelourinho e a Igreja Paroquial de Nª Sra. das Areias (Matriz).
Um pouco mais acima encontram‐se a Igreja da Misericórdia e o Miradouro da Pederneira.
Novamente duas opções:
1 ‐ Para os resistentes e amantes de longos passeios, propõe‐se a ida até ao Monte de S. Bartolomeu (localmente mais conhecido
por Monte de S. Brás). A subida até ao alto pode ser feita pelas vertentes Este (degraus escavados na terra) e Oeste (escada em
cimento), devendo a descida ser feita pela vertente oposta.
2 – Para os menos aventureiros sugere‐se voltar à Nazaré, deambular pelas ruas estreitas que vão dar ao mar e descobrir um
modo de vida peculiar e ainda muito próprio.
Fonte: Câmara Municipal da Nazaré

