
Ponta de Sagres - Cabo São Vicente v.v.



09-02-'1 8. Ponta de Sagres – Cabo Vicente v.v.
Met 3556 km op de tel ler ri jden we om 1 0:29 eerst naar de
Intermarché, waar we kunnen lozen en waar we wat
boodschappen doen. Om 11 :03 gaan we naar de vuurtoren
op de Cabo de São Vicente.

MB, RB: Farol de Cabo de São Vicente.
RO: Isla Mare Nostro.
LO: Een Duitser viel in 2001 van de kliffen.



Daar crossen we langzaam 2 km over het wormstekige
rotsplateau aan weerszijden van de toegangsweg langs zee
af. Steeds op gepaste afstand van de afgrond.

LB: Isla Mare Nostro.
RB, LM, RO: Farol.
LO, MO: Roodborsttapuit, Saxicola rubicola.



Het is lastig lopen vanwege het sterk geërodeerde
rotsbodem, die vergeven is van de gaten met heel scherpe
randen. Het geheel is zeer gri l l ig van structuur.

LO: Zeer scherp en grillig gesteente.
RO: Narcissus bulbocodium.



We lopen eerst langs de zuidkust en zien de grote kaap iets
naar het oosten l iggen. Rechts in die kl if is een grot gat,
waar de golven in onhoog spatten.

MB, RB, LM: Blowhole?
LO: Sedum sediforme.



We komen bij het punt waar die twee meest zuid-westel i jke kapen
samenkomen. Daar heeft zich een enorm vri jwel grond gat gevormd.



Deze kloof l i jkt op een grotere broer van die sinkholes, die
we gisteren zagen op Ponta de Sagres.

LB, RM: Een uitgesleten sinkhole?
LO, MO: Kuifleeuwerik, Galerida cristata.
RO: Zeeasterisk, Asteriscus maritimus.



We steken de weg over en gaan naar de noord-west oever
van cabo de São vicente. Daar l igt dat schoenvormige Isla
Mare Nostro. De ondergrond is hier nog lastiger om over te
lopen, elke stap is lastig en l ink. Zo zijn we bli j heel weer
terug te komen bij de camper: Om 1 2:57 zijn we rond.

LB: Isla Mare Nostro.
RO + volgende pagina: Terug naar de vuurtoren.





Na de lunch en een leespauze ri jden we om 1 4:47 weer
richting Sagres. De eerste stop is bij het Fortaleze do
Beliche (1 4:51 – 1 5:05). Een deel van dit fort is zo te zien in
de afgrond gevallen. De poort naar de kapel binnen de
muur is afgesloten, zodat we die al leen maar door de spij len
van het hek kunnen zien. We lopen een stukje over een
smal pad langs de waterkant en gaan dan weer door.

B, LO: Fortaleza do Beliche.



LB, LM:Fortaleza do
Beliche.

RO: Agave annual.



De 2e stop is de Praia de Beliche. Daar dalen we 1 58
treden van een trap af naar het strand. De laatste 80 treden
zijn smal en vervelend hoog. Naast de trap beneden is een
houten strandtent onder een hoge afbrokkelende klif.

Deze pagina: Praia do Beliche.
RM: Zwarte roodstaart, Phoenicurus ochruros.



Het strand is aan 3 zijden
door hoge kliffen afgesloten.
Al dat gesteente l i jkt op
instorten te staan. Her en der
heeft de zee er grote gaten of
grotten in geslagen.

Deze pagina:
Praia do Beliche.

Volgende pagina:
Grotten en doorgangen.





Op de terugweg naar de trap kruipen we door een
natuurl i jke poort in die kl if. Er zitten aparte insluitsels in de
rotsen bij die “poort”. Het l i jkt wel agaat.
Om 1 5:50 ri jden we nog eens naar de parking bij Ponta de
Sagres, die we 1 0 minuten later bereiken.

LB. RB: Agaat?
LO: 80 treden op.




