CAMPO MAIOR
DEFESAS DE CAMPO MAIOR
Código: CMR PR4
Localização geográfica: Campo Maior
Tipologia: Circular
Temáticas dominantes: Defesas militares, arqueologia, paisagem
Distância: 7,5 km
Duração aproximada: 2 a 3 horas
Tipo de piso: Caminhos rurais e urbanos
Desnível acumulado: 285 m
Altitude mínima: 261 m
Altitude máxima: 316 m
Grau de dificuldade: Médio
Certificações: Homologado pela FPCM
Ponto de partida e chegada: Largo do Barata, Campo Maior
Coordenadas geográficas: N39º00'46'' W07º04'20''
Coordenadas geográficas: 39.012864º -7.072393º
Onde estacionar: Estacionamento nas imediações, dentro do espaço urbano.

CONTACTOS ÚTEIS:
Turismo de Campo Maior
Telefone: +351 268 689 367
Email: turismo@cm-campo-maior.pt

DESCRIÇÃO DO PERCURSO:
O percurso, que se caminha de forma serena e acessível, revive espaços e momentos no casco urbano, nos revelins e muros exteriores e nos
campos ao redor que, hoje pacíficos, marcarem lutas de tantos tempos. Também aqui se vive a paz serena da primeira Santa Portuguesa, sempre
bem lembrada na memória das gentes e dos espaços. Sair do centro urbano de Campo Maior percorrendo ruas inclinadas até aceder ao seu ponto
mais alto das antigas defesas militares. Deambular entre os quartéis, antigas residências dos militares em serviço, e as ameias arruinadas. Passar
junto ao lindo Mosteiro da Imaculada Conceição e sair pelo monumental espaço das Portas de Santa Maria, também conhecida por Portas da Vila.
Contornar as muralhas e revelins exteriores, acedendo ao campo da feira em direção à zona de equipamentos desportivos da vila, tendo logo de
seguida o trilho em zona rural por entre campos agrícolas, cruzando uma pequena linha de água. Seguir ao longo de pequenas courelas e de novo
bordejar Campo Maior pela sua zona industrial, onde é possível admirar um painel com a imagem de Santa Beatriz da Silva, a primeira santa
portuguesa e fundadora da Ordem da Imaculada Conceição. Percorrer a circular externa, de onde se tem uma fabulosa paisagem de campos
semeados, com a branca Vila de Campo Maior ao fundo. Chegar de novo à Vila de Campo Maior pela estrada de Portalegre e seguir pelo centro
urbano até ao local de partida, podendo então percorrer, fora deste percurso, alguns dos seus espaços patrimoniais de referência.
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