Fortaleza de Sagres
OVER

Foto: Pedro Reis - Turismo do Algarve
Sagres of Promontorium Sacrum. Hier wordt de herinnering aan Infante D. Henrique en de Portugese Ontdekkingen
opgeroepen.
Het meest zuidwestelijke puntje van het Europese vasteland wordt al vanaf de Oudheid het Promontorium Sacrum
genoemd, dat toen bestond uit het gebied vanaf Ponta da Piedade tot aan Cabo de São Vicente en daarvandaan tot
aan Praia da Arrifana. Dit bolwerkachtig fort werd in de 15e eeuw in opdracht van Infante D. Henrique gebouwd, die
hier in 1460 stierf. Zijn aanwezigheid hier gaf Sagres een unieke plaats in de geschiedenis van Portugal, waardoor de
plaats een plekje kreeg in het gedachtegoed van de Portugese Ontdekkingsreizen alsmede internationale erkenning.
Behalve het spectaculaire uitzicht op zee en op de kaap Cabo de São Vicente, kan men ook de nog aanwezig
bouwwerken bezoeken zoals de toren met cistern, een windmuur, de vroegere woningen en kwartieren en de oude
parochiekerk van Nossa Senhora da Graça. Eén van de meest interessante onderdelen is de enorme windroos op de
grond, samengesteld uit stenen die een diameter van 43 meter heeft. Uit de lange geschiedenis van het fort, dat op
een strategisch punt aan de Portugese kust lag, noemen we de aanval van de piraat Drake in 1587, toen het
koninkrijk van Portugal bestuurd werd door koning Filips III van Spanje.
Tijdens de jaren ´90 van de 20ste eeuw heeft het fort een architectonische restauratie ondergaan, van de hand van
João Carreira, een architect uit Porto. In die tijd werd ook een gebied geïntroduceerd voor tijdelijke exposities, een
multimediacentrum, winkels en een cafetaria.
Contactgegevens
Rua da Fortaleza 8650-360 Sagres
+351 282 620 140
Telefoon:
+351 282 620 141
Fax:
E-mail:

fortaleza.sagres@cultalg.pt

Website:

http://www.cultalg.pt

Kenmerken en diensten
Excursies mit Gids
Restaurant
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Winkels
Cafetaria

Openingstijden
Novembre-maart: 9:00-17:30 uur; april: 9:30-18:30 uur; mei-juni: 9:30- 20:00 uur; juli-augustus: 9:30-20:30 uur;
septembre: 9:30-20:00 uur; oktober: 9:30-18:30 uur.Gesloten: 1 mei en 25 december.

Betalingen
Creditkaarten geaccepteerd

Andere informatie
U kunt, mits vooraf afgesproken, een rondleiding met een gids krijgen.
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