
 

CAMINHADA DE 7.º ANIVERSÁRIO 
Cromeleque dos Almendres 

N.ª Sr.ª de Guadalupe/Évora | 13.outubro.2019 
 

_______________________________________ 
 
 
O Grupo Caminheiros de Évora faz anos. Apenas 7 anos desde a 
sua constituição formal enquanto Clube de Praticantes de 
Pedestrianismo, porque enquanto grupo de pessoas que se 
juntam para caminhar, já temos cerca de 25 Anos!  
Mas é o 7.º Aniversário que iremos comemorar no próximo dia 
13 de outubro. E para comemorar um aniversário de um Grupo 
de Caminheiros, nada como uma Caminhada! J  
 
 
Concentração às 07h30 no Rossio de S. Brás – Évora (local 
habitual). Saída pelas 7h45 de Autocarro. 
Início da caminhada, na aldeia de Guadalupe, às 09h00. 
Após a caminhada o autocarro transporta-nos até ao 
Restaurante, para o Almoço de Aniversário, e apenas após 
o almoço (no final do dia), regressamos de autocarro ao 
Rossio de S. Brás. 
 

DESCRIÇÃO DO PERCURSO  
Caminhada Circular, de cerca de 13km, sem 
dificuldade técnica, com partida e chegada em 
Guadalupe. 

Sensivelmente a meio do percurso, iremos visitar o 
Cromeleque dos Almendres. Este riquíssimo 
património histórico ao ar livre e aqui tão perto de 
nós.  

No final da caminhada, haverá ainda a possibilidade 
(opcional) de visita ao recentemente inaugurado 
Centro Interpretativo dos Almendres (em 
Guadalupe). 
 

FICHA TÉCNICA  
Extensão: aprox. 13 km 
Duração aproximada: 4 h 
Grau de dificuldade: Fácil  
Percurso Circular (saída e chegada a Guadalupe) 
 

ALMOÇO 
Almoço de 7.º Aniversário do Grupo Caminheiros de 
Évora, no Restaurante Barraca de Pau (Évora).  
 

VALOR 

SÓCIOS 
Caminhada + Almoço 17,50 

Caminhada 0  

Almoço 17,50  

NÃO SÓCIOS 
Caminhada + Almoço 20 

Caminhada 3  
Almoço 17,50  

(O valor da caminhada inclui inscrição e seguro. Para quem 
participa no almoço, inclui também o transporte) 

 
INSCRIÇÕES  
Data Limite de Inscrições: 10.outubro.2019 
No ato da inscrição indicar: nome completo, data de 
nascimento, contacto e NIF. 
 

Formas de Inscrição: 
Por e-mail: gcaminheirosevora@gmail.com  
Por telefone: Isilda Roque (tlm. 965745749) ou Sónia 
Costa (tlm. 966649999 - após as 18 horas).  
Presencialmente: na sede do Grupo Caminheiros, aos 
sábados entre as 11h e as 15h; ou na loja ModÉvora (Sr. 
Ernesto Alhinho) 
 

Pagamento: 
O pagamento tem de ser efetuado no ato da inscrição, ou 
por transf. Bancária. NIB: 0033 0000 45431846933 05 
(Millenium/BCP) – Grupo Caminheiros Évora.  
 
NOTA: A inscrição só será considerada válida se for paga até à data limite 
de inscrições (caso não seja paga, a vaga será disponibilizada a 
participantes em lista de espera) – Não serão aceites pagamentos no dia 
da caminhada. 

 
REGRAS E RECOMENDAÇÕES 
ü Respeite a Natureza. Não recolha ou perturbe animais, plantas 

ou rochas. 
ü No campo, circule apenas pelos trilhos.  
ü Em algumas situações terá que atravessar estradas asfaltadas, 

tenha atenção! Respeite as sinalizações rodoviárias, atravesse 
apenas nas passadeiras e perturbe o mínimo possível o trânsito 
automóvel. 

ü Os caminhos por vezes atravessam propriedades privadas, 
respeite-as. Feche portões e cancelas e não recolha nada! 

ü Não deixe lixo ou vestígios da sua passagem!  
ü Leve água, mantimentos e protetor solar  
ü Use calçado confortável de sola cardada com boa aderência ao 

solo, roupa adequada, chapéu, mochila,bastão de caminhada l  



 
 
CROMELEQUE DOS ALENDRES 

 
 
«Este sítio arqueológico é composto por diversas 
estruturas megalíticas: cromeleque, menir e pedras, 
pertencendo a primeira ao denominado "universo 
megalítico eborense", com nítidos paralelos noutros 
cromeleques, como no caso da Portela de Mogos, em 
Montemor-o-Novo.  
O menir encontra-se implantado no topo da encosta a c. 
de 1,3 km da NE. do Cromeleque. 
O cromeleque foi descoberto pelo investigador Henrique 
Leonor Pina, em 1964, quando se procedia ao 
levantamento da Carta Geológica de Portugal. 
Abrangendo uma larga faixa cronológica, desde o 
Neolítico Médio até à Idade do Ferro – isto é, desde finais 
do 6.º até inícios do 3.º milénio a. C. –, este sítio 
apresenta, entre outros elementos, um cromeleque de 
planta circular irregular, composto por comprimento de 
95 monólitos graníticos colocados em pequenos 
agrupamentos numa área de, aproximadamente, 70x40 
metros, com uma orientação NW-SE.  
Dever-se-á ainda sublinhar que a maior parte destes 95 
monólitos encontrava-se apeada até serem recolocados 
pela equipa coordenada pelo investigador Mário Varela 
Gomes, que teve o especial cuidado de identificar a sua 
primitiva localização.  
Entretanto, esta mesma equipa tem tentado encontrar o 
povoamento que lhe estaria associado, identificando um 
pequeno povoado calcolítico nas suas imediações, cuja 
investigação se torna imprescindível para uma melhor e 
mais completa compreensão do mundo que os concebeu 
e as gentes que os construíram e reutilizaram ao longo dos 
séculos. Com efeito, este trata-se de um sítio cultual com 
forte carga mágico-simbólica, que denuncia um exemplo 
singular de reutilização de um mesmo espaço sacralizado 
ao longo dos tempos. Reflete, também por isso, as 
próprias transformações económicas, sociais e 
ideológicas ocorridas nesta larguíssima faixa temporal e 
neste que é considerado, até ao momento, o maior 
conjunto de menires estruturados da nossa península, e 
um dos mais relevantes do megalitismo europeu. »  
(In: http://www.cm-evora.pt/pt/Evoraturismo/Visitar/Paginas/Cromeleque-

dos-Almendres.aspx) 
 
 

 
 
CENTRO INTERPRETATIVO DOS ALMENDRES 
“O Centro Interpretativo dos Almendres - Arqueologia e 
Natureza, localiza-se na aldeia de Guadalupe, próximo do 
Cromeleque dos  Almendres. É um espaço de apoio 
turistico focado no património rural de Évora que tem 
como temas principais a Pré-história e o Montado. 
 
Aqui pode explorar o rico património pré-histórico desta 
região e descobrir os seus sitios mais emblemáticos - 
como o Cromeleque dos Almendres, a Gruta do Escoural, 
a Anta do Zambujeiro ou o Castelo do Giraldo - mas 
também aprender sobre o valor ambiental, cultural e 
económico da paisagem ancestral em que estes sitios se 
encontram - o Montado.” 

 
(In https://www.cialmendres.com/) 

 
 
 
 
N.ª Sr.ª de Guadalupe / Évora 

Nossa Senhora de Guadalupe, uma das 
mais recentes freguesias do concelho 
de Évora, nasceu a partir da freguesia 
de Nª Sª da Graça do Divor, pelo 
Decreto Lei nº 128/85 de 4 de 
Outubro. A ocupar uma área de 6.685 
hectares, anteriormente pertencente 

à extinta freguesia de S. Matias, tem como principal 
povoação a aldeia de Guadalupe.  
Monte das Pedras e S. Matias, sede de uma extinta 
freguesia do século XVI, são outros dos lugares de 
referência desta localidade.  
 
A 13 km da cidade eborense, encontra-se limitada pelas 
freguesias de Nª Sª da Tourega, Nª Sª da Boa-Fé, S. 
Sebastião da Giesteira e Nª Sª da Vila, pertencente ao 
concelho de Montemor-o-Novo. 
A aldeia de Guadalupe, outrora Água de Lupe, alberga nas 
suas fronteiras vestígios importantes do megalitismo. Há 
milhares de anos atrás o homem ocupou a zona 
envolvente à actual freguesia, por se tratar de uma zona 
fértil, com paisagem e clima propícios à prática agrícola. 
Diversas antas, cromeleques, menires, grutas com 
gravuras e outras ruínas, são marcas dessa presença. 
 
O nome da freguesia advém de uma ermida dedicada a 
Nossa Senhora de Guadalupe. Erigida no local onde 
existiu, noutros tempos, um pequeno oratório, foi 
inaugurada solenemente apenas em 1615, 6 anos depois 
da sua fundação. 

(In: http://www.evora.net/jfguadalupe/historial.htm) 

 


