
Nazaré



É hoje impossível falar da Nazaré sem referir os recordes 
mundiais das maiores ondas já surfadas, por Garrett 
McNamara, Koxa, Maya e Nuno Stru, na Praia do Norte.

Devido à projeção mundial que têm as ondas gigantes da 
Nazaré, a vila tornou-se na anfitriã dos maiores campeonatos 
internacionais de surf e recebe muitos desportistas dessa 
modalidade, assim como milhares de curiosos e de turistas 
que vêm apreciar as suas corajosas demonstrações.



Canhão da Nazaré

Considerado um dos maiores fenómenos geomorfológicos 
mundiais, o Canhão da Nazaré, com 5000 metros de
profundidade e uma extensão de 170 km, localiza-se no
Forte de S. Miguel Arcanjo.



Origem

O canhão da Nazaré nasceu da combinação da “falha da 
Nazaré” de origem sísmica com outros elementos naturais, 
como o vento, a ondulação, as marés, as correntes e os 
fundos.

O canhão é o responsável pela produção das famosas ondas 
gigantes da Nazaré! Sabia que algumas ondas chegam a ter 30 
metros?! 

Mas as ondas grandes só se desenvolvem entre outubro e 
novembro de cada ano.



Centro Interpretativo do Canhão da Nazaré

A importância e o interesse deste fenómeno natural 
originaram uma parceria entre a Câmara Municipal e o 
Instituto Hidrográfico para a criação do Centro Interpretativo 
do Canhão da Nazaré, que abriu em 2015.

Instalado no Forte São Miguel Arcanjo, este Centro 
Interpretativo oferece aos visitantes informação científica, 
como a previsão das condições do mar (oceanográficas e 
meteorológicas) registadas pelas boias MONICAN.
 
Pode-se ainda disfrutar de uma maquete do canhão da 
Nazaré e de imagens e informação sobre o submarino alemão 
U-963 afundado ao largo da Nazaré.



Forte de S. Miguel Arcanjo

Este forte é também conhecido como “Forte do Morro da 
Nazaré” ou “Forte da Nazaré”.

Com uma forte componente história e científica, o Forte de 
São Miguel Arcanjo é um exemplar de arquitetura militar em 
estilo maneirista.

Com uma localização privilegiada sobre a Praia da Nazaré, o 
forte é dos locais favoritos para se admirar as ondas gigantes. 



História

O Forte de São Miguel Arcanjo foi mandado construir em 1577 
pelo Rei D. Sebastião, para defesa dos ataques dos piratas 
atacavam o litoral atlântico.

Em 1644 o Forte sofria as primeiras alterações, a mando do 
rei D. João IV. No portal da entrada existe uma imagem em 
pedra que representa o arcanjo São Miguel (protetor do 
forte), com a legenda “ELREY DOM JUAN-1644”, data que se 
assinala o ano da sua construção.

Ao longo dos anos, o Forte foi resistindo a vários 
acontecimentos históricos, como a revolta dos nazarenos
pela autonomia da população local, as invasões francesas
(as tropas que combateram contra a população do Sítio e da 
Pederneira refugiaram-se aqui) e as lutas liberais entre os 
irmãos D. Miguel e D. Pedro. 

Quando D. Miguel, já rei, visitou a povoação e o Forte, em 
1830, foi recebido com cerimónias solenes e num ambiente 
de festa. O Forte foi depois remodelado com um novo altar 
para o seu padroeiro e uma nova calçada de acesso.

Após a partida de D. Miguel para o exílio a imagem de São 
Miguel foi vandalizada pelos seus opositores – os liberais,
que a retiraram e deitaram pelas muralhas abaixo.
Ainda hoje desfigurada, a pedra de São Miguel reflete as lutas 
entre liberais e absolutistas.



Farol da Nazaré

Para apoio à atividade dos pecadores, em 1903 foi instalado 
um farol no Forte do Morro da Nazaré, entretanto já sem 
função militar. O Farol começou a funcionar a 1 de dezembro 
de 1903. 

Olhar para o Forte de S. Miguel Arcanjo é como virar uma 
página de um livro imenso de memórias e estórias que fazem 
parte do nosso imaginário, do nosso passado.




