
 

PELO CAMINHO DE SANTIAGO  
– VIA PORTUGAL NASCENTE 

Etapa: S. Miguel de Machede > Evoramonte 
9.fevereiro.2020 | 8horas 

 
_______________________________________ 

 
 
Concentração às 08h00 no Rossio de S. Brás – Évora.  

Saída pelas 8h15 de Autocarro, em direção a S. Miguel de 

Machede, onde se iniciará a nossa caminhada pelas 9h00 

 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE  

Iremos percorrer o Caminho de Santiago – Via Portugal 

Nascente (caminho que passa em Évora), na sua 2.ª Etapa: 

de S. Miguel de Machede a Evoramonte (24Km). 

Sensivelmente a meio do percurso, em Azaruja, faremos 

uma breve pausa para almoço. 

 

Para os menos aventureiros, existirá a possibilidade de 

realizarem apenas a etapa S. Miguel de Machede > Azaruja 

(11Km), ou então Azaruja > Evoramonte (13km). 

 

A deslocação de Évora a S. Miguel de Machede, e de 

Evoramonte a Évora, faz-se-á em Autocarro. Após deixar-

nos em S. Miguel, o autocarro segue para a Azaruja onde 

nos vai esperar com o almoço. À tarde vai também esperar-

nos a Evoramonte, e só depois regressamos todos a Évora.  

 

FICHA TÉCNICA  

Extensão: 24 km (ou em alternativa 11km ou 13km)  

Grau de dificuldade: Médio (Baixo)  

Percurso Linear 

Existe a possibilidade de realizar 3 percursos alternativos: 

Hipótese 1: De S. Miguel de Machede a Evoramonte (24km)  

Hipótese 2: De S. Miguel de Machede a Azaruja (11km) 

Hipótese 3: De Azaruja a Evoramonte (13km) 

 

ALMOÇO 

Ao chegarmos à Azaruja faremos uma pausa para almoço 

em regime de almoço partilhado (Leva o teu, come do de 

todos) no pavilhão da “Sociedade” da Azaruja. 

No Bar desta Sociedade existe também a possibilidade, 

para quem estiver interessado, de reservar almoço. 

A reserva de almoço é da responsabilidade dos 

interessados e pode ser efetuada através do telemóvel  

932 102 779 (Sr. João) 

VALOR DE INSCRIÇÃO 

Sócios do GCE: 9 passadas   |  Não Sócios: 12 passadas  
(O valor da inscrição inclui deslocação de autocarro, caminhada e seguro)  

 

INSCRIÇÕES  

Data Limite de Inscrições: 5.fevereiro.2020 

(ou até preenchimento das vagas disponíveis) 

Só se aceitam inscrições de Não Sócios, a partir de 22.jan 
 

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) 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 de Évora, 

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 
 

Data Limite de Pagamento e Desistências: 

A inscrição só será considerada válida após o pagamento. 

O pagamento tem de ser realizado 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. 

Atenção: No caso de desistências após a data limite de 

inscrições, o valor da inscrição só será reembolsado caso a 

vaga seja preenchida. 

 

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.   ⚫ 


