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Percurso #3 / Path #3
Caminho de Terra / Dirt Path

PERCURSO PEDESTRE : Castro Marim
Extensão – 3km
Dificuldade - fácil
Melhor época: todo o ano

Chega a Castro Marim e toma a rua que circunda o cerro do Castelo,
observe as casas caiadas de várias cores numa versão popular de “arte
nova”. Continuando, e no sentido contrário aos ponteiros do relógio
vai dar à praça defronte à Câmara Municipal. No flanco esquerdo, uma
pequeníssima capela – o mais notável monumento da Vila. No topo da
escadaria que dela parte, a Igreja Matriz. Daqui segue uma calçada que
dá acesso ao Castelo. Visite o pequeno Museu, que guarda um raro
espólio e conhecimento arqueológicos acerca da história trimilenária de
Castro Marim, antiga Baesuris que cunhou moeda e bebeu por cálices
Áticos. Da Torre de Menagem desfrute de uma das mais emblemáticas
vistas celebrada pelo geógrafo Orlando Ribeiro: a embocadura do
Guadiana, a quadrícula das salinas e as circunvoluções de marismas e

sapais de salicórnia e aves de arribação. Descendo do Castelo, e nas
traseiras da rua que circunda o Castelo agora na direcção dos
ponteiros do relógio, encontra a capela de Sto António, provavelmente o último retiro do Santo antes de atravessar para Tanger. No
morro em frente, o Forte de S. Sebastião edificado no pós 1640 –
Restauração da Independência de Portugal – avista de novo a
embocadura do Guadiana e a rua que leva ao velho cais. No centro
da Vila, a Associação Odiana é um bom centro de informação sobre
a região, e quase em frente a Asssociação dos Salinicultores Artesanais propicia visitas guiadas pelas salinas, e é um posto de venda de
uma das mais conceituadas flores de sal do mundo.

