A PRAIA DA NAZARÉ
A praia da Nazaré é um roteiro habitual do turista nacional e estrangeiro que ali
encontra um local agradável para passear, descansar e apreciar as paisagens.
É daquelas praias onde apetece sempre voltar. É uma praia bonita, com um promontório
imponente que causa sempre um certo deslumbramento a quem o vê pela primeira vez.
É uma praia de gentes simpática, comunicativa e acolhedora. As nazarenas mantêm o
seu sotaque típico, com o seu ar matreiro que os forasteiros sempre apreciaram.
É uma praia com muitas esplanadas, restaurantes, artigos regionais e passeios largos. O
Porto de Abrigo, enorme, considerado o melhor porto português para entradas e saídas
de barcos, principalmente quando a ondulação é muito alta e forte. O Sítio da Nazaré,
com visitas constantes, tem uma vista deslumbrante de toda a praia, local onde se tiram
muitos milhares de fotografias. Por todas estas razões, a Nazaré tem, ao longo dos 52
fins-de-semana do ano, a marginal cheia de turistas que, nos meses de Verão se somam
aos frequentadores de praia.
Durante o Verão, a Nazaré tem um movimento muito grande. Há dias, em Agosto, em
que o número de turistas atinge perto de cem mil pessoas, número várias vezes superior
aos seus quinze mil habitantes. O mar no Verão é agradável, as águas são limpas, as
praias de areia branca são deliciosas, há um convívio saudável na praia, onde as crianças
têm um espaço enorme para as suas correrias e brincadeiras. As praias são vigiadas por
banheiros e, raramente, há situações perigosas.
À noite, é muito agradável passear pelos passeios da marginal, conversando e
observando o corropio de gente diferente, alegre e bem disposta, ou assistindo aos
eventos culturais que a Câmara Municipal organiza diariamente.
Quem vem à Nazaré, não deixa de lá voltar!
É uma praia conhecida em muitos cantos do mundo. A Nazaré sempre foi frequentada
por turistas de muitas origens: franceses, belgas, holandeses, japoneses, americanos,
canadianos, nórdicos, etc.. Durante o Outono e Inverno, há um turismo próprio, mais
constituído por reformados de diferentes países.
Vale a pena visitar a Nazaré. Não se arrependerá!
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