
 

CAMINHANDO COM GEDA PELA SERRA 
XV Travessia Pedestre de São Mamede 2019 

3.ª Etapa: Marvão » El Pino | 17.novembro.2019 

 
_______________________________________ 

 
 
Concentração às 07h00 no Rossio de S. Brás – Évora (local 

habitual).  

Saída pelas 7h15 de Autocarro. 

 

Encontro com o Grupo GEDA às 09h30, em Marvão. 

 

DESCRIÇÃO DA CAMINHADA  

O Grupo de Ecologia e Desportos de Aventura (GEDA) 

realiza anualmente a Travessia Pedestre de São Mamede, 

a qual é dividida em várias etapas, a realizar nos domingos 

de Novembro e Dezembro.  

 
 

Em 2019, ano em que o GEDA realiza a sua XV edição desta 

iniciativa, o Grupo Caminheiros de Évora alia-se à mesma 

na realização da 3.ª etapa: de Marvão a El Pino. 

 

Esta etapa inicia-se em Marvão, e faz a descida até El Pino 

(Espanha), numa extensão de cerca 17km. Ao longo do 

percurso será necessária a passagem em poldras (pedras 

que servem de ponte para atravessar ribeiros ou riachos), 

caminhos de pé posto, pedra, calçada, etc. numa enorme 

variedade de pisos. 

 

Cada caminheiro deve levar almoço “às costas”, pois a 

meio da caminhada faremos uma pausa para almoço. 

 

Para os menos aventureiros, existirá ainda a possibilidade 

de durante a manhã realizarem uma caminhada/passeio, 

em regime livre, à descoberta da Vila de Marvão. 

 

 

FICHA TÉCNICA  

Extensão: 17 km  

Grau de dificuldade: Médio/alto  

Percurso Linear (de Marvão a El Pino)  

 

VALOR 

Sócios do GCE: 13 passadas  

Não Sócios do GCE: 15 passadas  
 

(O valor da inscrição inclui deslocação de autocarro, caminhada e seguro 

(pelo GEDA))  

 

INSCRIÇÕES  

Data Limite de Inscrições: 13.novembro.2019 

Só se aceitam inscrições de Não Sócios, a partir do dia 6 

de novembro. 
 

No ato da inscrição, os Sócios basta indicarem o nome. No caso de Não 

Sócios, devem indicar: nome completo, data de nascimento, contacto 

(telefone e/ou e-mail), NIF e n.º BI 

 

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 transferência Bancária para o NIB: 0033 0000 4543 

1846 9330 5 (Millenium/BCP) – GCE 
 

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 

✓ Respeite a Natureza. Não recolha ou perturbe animais, 

plantas ou rochas. 

✓ No campo, circule apenas pelos trilhos.  

✓ 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. 

✓ Os caminhos por vezes atravessam propriedades privadas, 

respeite-as. Feche portões e cancelas e não recolha nada! 

✓ Não deixe lixo ou vestígios da sua passagem!  

✓ Leve água, mantimentos e protetor solar  

✓ Use calçado confortável de sola cardada com boa aderência 

ao solo, roupa adequada, chapéu, mochila e bastão de 

caminhada.   ⚫ 



 

GEDA 

O Grupo de Ecologia e 

Desportos de Aventura é uma 

associação sem fins lucrativos, 

sediada em Campo Maior, cuja 

vocação assenta em 3 pontos: 

ambiente, desporto e juventude. O GEDA é constituído por um 

grupo de pessoas que, modestamente, pretende criar 

alternativas viáveis e saudáveis para a população em geral e para 

os jovens em especial. (...) 

O GEDA promove diversas actividades tendo por base a relação 

harmoniosa entre o Homem e a natureza, promovendo estilos de 

vida saudáveis. As actividades são geralmente abertas à 

população em geral e aos sócios em particular, desenvolvendo 

diversas parcerias tendo por base o intercâmbio 

intergeracional.  Os percursos pedestres, são uma actividade 

regular que leva os participantes à descoberta do património 

natural das regiões visitadas. No GEDA o Pedestrianismo é um 

estilo de vida, onde todos podem participar.  (...) 
(In: https://geda.pt/sobre-o-geda/) 

 

 

XV TRAVESSIA PEDESTRE DE SÃO MAMEDE 2019 
 

 

 

Em 2019 realiza-se a XV Travessia Pedestre de São Mamede, 

organizada pelo GEDA. 

O pontapé de saída desta edição 2019 será dado a 3 de 

Novembro, numa etapa que liga Meada a Castelo de Vide. A 

segunda será no dia 10, entre Castelo de Vide e Marvão, onde 

nesse fim-de-semana decorre a habitual Feira da Castanha. 

A terceira etapa irá passar pela primeira vez a fronteira 

espanhola, numa etapa que começa em Marvão e termina em El 

Pino. Já a quarta etapa, a 24 de Novembro a etapa irá ligar a El 

Pino a Rabaça. No dia 1 de outubro, a quinta etapa será feita entre 

Rabaça e Bacoco. 

 

 

As etapas número 6 e 7 serão feitas no fim-de-semana de 7 e 8 

de Dezembro. A 6 de Dezembro a ligação de Bacoco às Hortas de 

Baixo (Arronches) e a 7 a chegada ao concelho de Campo Maior 

com a etapa Hortas de Baixo à freguesia de Degolados. 

A terminar a décima quinta edição está a indispensável Ouguela 

– Alburquerque, a 15 de Dezembro com os seus 22 quilómetros. 

Mais informações em: https://geda.pt/ 

 

 

MARVÃO 

A Mui Nobre e Sempre Leal Vila de Marvão localiza-se em 

Portugal, no Distrito de Portalegre, região Alentejo e sub-região 

do Alto Alentejo, com menos de 500 habitantes, situada no topo 

da Serra do Sapoio, a uma altitude de 860 metros. 

É sede de um município com 154,90 km² de área e 3 512 

habitantes (2011), subdividido em 4 freguesias. O município é 

limitado a norte e leste pela Espanha, a sul e oeste pelo município 

de Portalegre e a noroeste por Castelo de Vide. 

A vila e as montanhas escarpadas em que se localiza estão 

inscritas na lista de candidatos a Património Mundial da UNESCO 

desde 2000. 

(In: https://pt.wikipedia.org/wiki/Marvão) 

 
 

 

 

EL PINO 

El Pino é um distrito espanhol pertencente ao município de 

Valencia de Alcántara. É a mais antiga das aldeias do campo. Está 

localizado a cerca de 10 km do centro da cidade e a 2 km da 

fronteira portuguesa, no fundo de um vale formado pela margem 

do rio Avid, entre a cordilheira de Las Peñas e a Serra Fría.  

A atividade agrícola original do povoado vem acomodando 

gradualmente o setor de serviços, especialmente o turismo. 

 

 
 

https://geda.pt/

