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Ficha Técnica
Nome: “Ao encontro da Flora de Sagres”
Localização: Região do Algarve, no Concelho de Vila do Bispo, freguesia de Sagres, no
Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina.
Acessos:
- De carro:
Chegando a Sagres, pela N268, na primeira rotunda, virar para a direita em direção ao Cabo
de São Vicente. Cerca de 1km depois encontrará, a seguir à Estação Rádio Naval de Sagres,
um caminho à sua direita. O percurso inicia-se aí.
Ponto de partida e chegada: Caminho à direita de estrada asfaltada para o Cabo de São
Vicente.
Coordenadas GPS: N37° 0'53.40" | W8°57'11.04".

NOTA: poderá verficar se está no caminho certo, continuando em frente e no caminho seguinte
à direita - cerca de 400m depois encontra-se uma placa que indica o Parque de Campismo.
Faça inversão de marcha e estacione junto ao caminho onde começa o percurso audioguiado.

Distância: 1,5km-2km
Duração: 1h
Grau de dificuldade: Fácil
Época Aconselhada: Todo o ano, embora a altura de Primavera (Abril, Maio) seja a mais
interessante do ponto de vista florístico, bem como pelas condições climatéricas mais
favoráveis.
Informações úteis:
- Durante o Percurso Audi guiado terá indicação para colocar o leitor em pausa, durante o qual
dispõe do tempo necessário até chegar a um determinado local;
- Noutras ocasiões, deverá colocar o leitor em pausa caso ainda não esteja junto ao local que
está a ser descrito, pois poderão haver diferenças entre o tempo contado no ficheiro e o tempo
que decorreu a chegar ao local;
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- Na parte inicial do percurso circule sempre pela berma do caminho existente, pois este pode
ser utilizado por veículos automóveis;
- Ao atravessar a estrada, faça-o com a devida atenção e cuidado.
- Optou-se por não indicar o local específico da maioria das plantas, visto que algumas são
endémicas (isto é, apenas existem aqui) e pretende-se que continuem mantidas sem
perturbações. Desta forma, desafiamo-lo a que a dada altura durante o percurso não se limite a
procurar, siga à descoberta. Apesar do percurso ter 1,5km poderá alcançar os 2km,
dependendo do que andar enquanto tenta encontrar determinada planta. Saberá no entanto,
que na zona onde se encontra ocorrem essas plantas.

Nome comum e nome científico das espécies de flora referenciadas ao longo do
Percurso audioguiado:
- Jacinto-azul-do-Algarve - Bellevalia hackelii
- Alquitira-do-Algarve - Astragalus tragacantha, subsp vicentinus
- Aroeira – Pistacia lentiscus
- Baracejo, Garacejo - Stipa gigantea
- Biscutella vicentina (ou sempervirens subsp vicentina)
- Camarinha – Corema album
- Cardinho-azul, cardo-azul - Eryngium dilatatum
- Cravo-das-areias - Armeria pungens
- Erva-sargacinha, sargacinha - Halimium calycinum
- Esteva – Cistus ladanifer
- Esteva-de-sagres - Cistus palhinhae (ou Cistus ladanifer subsp sulcatus)
- Estorno - Ammophila arenaria
- Funcho-do-mar, funcho-marinho, funcho-maritimo, perrexil-do-mar, bacila - Crithmum
maritimum
- Granza-da-praia, granza-marítima, rubia-da-praia - Crucianella maritima
- Jóina-das-areias - Ononis ramosissima
- Limónio - Limonium virgatum
- Malva - Lavatera mauritanica subsp davaei
- Pampilho-marítimo - Asteriscus maritimus
- Perpétuas - Helichrysum decumbens
- Pólio-vicentino - Teucrium polium, subsp vicentinum
- Táveda -Dittrichia viscosa subsp revoluta
- Tojo-chamusco - Stauracanthus spectabilis
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- Tojo-de-sagres – Ulex erimaceus
- Tojo-do-sul ou Tojo-gatenho - Genista hirsuta subsp algarbiensis
- Tomilho-do-mar – Thymus camphoratus
- Trovisco – Daphne gnidium
- Zimbro – Juniperus turbinata

Nome comum e nome científico das espécies de avifauna referenciadas ao longo do
Percurso audioguiado:
- Abutre-do- Egipto - Neophron percnopterus
- Abutre-negro - Aegypius monachus
- Águia-calçada - Aquila pennata
- Águia-cobreira - Circaetus gallicus
- Águia-de-asa-redonda – Buteo buteo
- Águia-pesqueira - Pandion haliaetus
- Andorinhões - Apus spp.
- Cegonha-branca - Ciconia ciconia
- Corvo-marinho - Phalocrocorax carbo
- Falcão-peregrino - Falco peregrinus
- Gavião - Accipiter nisus
- Gralha-de-bico-vermelho - Pyrrhocorax pyrrhocorax
- Grifo - Gyps fulvus
- Peneireiro-das-torres - Falco naumanni

Normas de conduta:
- Siga apenas pelo trilho que é indicado no percurso;
- Evite fazer barulhos e tomar atitudes que perturbem a natureza; com as populações; n
- Não danifique a flora nem colha amostras;
- Deite o lixo apenas nos locais destinados a esse fim;
- Não faça qualquer tipo de lume;
- Não danifique o património existente.
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