
Ponta de Sagres & Sagres.



08-02-'1 8. Ponta de Sagres & Sagres.
1 0: 25 gaan we naar het fort. Links op een dikke rotsplaat
die schuin de zee in is geschoven staat iemand te vissen.
Hoe komt iemand erbij om daar op te kruipen?

LB: Ponta de Sagres.
LO: Visser.
RM: Zwarte roodstaart, Phoenicurus ochruros.
RO: Fortaleza de Sagres.



We lopen er heel het
binnenterrein rond. Het is
nameli jk een groot ommuurd
keienveld met struiken, dat
hoog boven de zee ligt. Wat
gebouwen betreft is ook een
vuurtoren, een toren met een
put, een kerkje en achterop
het veld een spiraalvormige
muur om een sinkhole heen.

LB, M, MO: In het fort.
LO: Zwarte roodstaart,

Phoenicurus ochruros.



Zelf vind ik echter de vele infoborden over de plaatsel i jke
vogels en planten interessant.
Indrukwekkend zijn echter ook de sinkholes, die achter op
het terrein l iggen. Ëén ervan loopt van onder breed naar
boven smal toe. Wanneer daar een grote golf onder inslaat,
geeft dat een enorme knal boven. Een "blowhole" zoals men
dit op zijn Engels benoemt.

Deze pagina: Sinkholes of furnas op zijn Portugees.



LB: Ponta de Sagres.
RB: Sinkholes en de vuurtoren.
MO, RO: Geelpootmeeuw, Larus michahellis.



Aan de westkant van dit schierei land staan mannen te
vissen. Om dat op deze hoogte van 50 m te kunnen doen,
moeten de gevangen vissen op een aparte manier (met een
mandje) omhoog gebracht worden. daar heb je een maatje
voor nodig.

LB, MO: Zicht op Cabo São Vicente.
RB: Vissen op 50 m hoogte!



Op de weg naar buiten kijken we bij het kerkje van Nossa Senhora da Graça binnen. En
gaan op de cisterene staan om die windroos beter te kunnen zien.

B, LO: Nossa Senhora da Graça.
RO: De windroos en de ingang van de Fortaleza.



Om 1 2:45 zijn we na 4,3 km bij de camper terug voor een
kop thee.
Later op de middag gaan we weer op pad (1 4:48-1 5:58 3,6
km). Nu via een weggetje (achter ons) naar het dorp
Sagres.

LB: Roodborsttapuit, Saxicola rubicola.
RB: Madeliefje, Bellis perennis.
RM: Praça da Republica.
LO: De kliffen bij Baleeira.
RO: Rua Comandante Matoso.

Volgende pagina: Porto da Baleeira.





Dan door de lange hoofdstraat met enkele kleine kroegen naar de haven
aan de andere kant van dit dorp: Porto da Baleeira.
Via niet interessante straten aan de noordkant van Sagres lopen we weer
terug. We wippen even bij een Chinees binnen. Wel snuffelen er wel, maar
vinden er niets van onze gading.




