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COMO CHEGAR A ÉVORA
Chegar a Évora desde outras cidades portuguesas é assim fácil e relativamente rápido 
usando qualquer meio de transporte: carro, alugado ou próprio; autocarro e  comboio.

Lisboa - Évora
Carro - distância - 130km | duração média - 1h15m pela autoestrada. Saia da cidade 
pela Ponte 25 de Abril (A2) ou pela Ponte Vasco da Gama (A12). Siga pelaautoestrada 
A2 (mude para esta se saiu de Lisboa pela A12). Saia da A2 para a A6 e para a estrada 
nacional (N114), apenas a 12km de Évora. 

Badajoz - Évora
Carro - distância - 100km | duração média - 1h  pela autoestrada A6. A saída para Évo-
ra é feita a cerca de 15km da cidade para a N18, a estrada que liga Évora a Estremoz. 
[Badajoz, Elvas, Borba, Estremoz, Evoramonte, Évora (estradas N4 e N18) | Badajoz, 
Elvas, Borba, Vila Viçosa, Redondo, Évora (estradas N4, N255 e N254)

Porto-Évora
Carro - distância -  375km | duração média - 4h. Siga para sul pela autoestrada (A1) 
até Santarém. Depois, continue pelo IC10 até perto de Almeirim e entre novamente na 
autoestrada (A13). Siga pela A6 a partir da Marateca. Depois de sair da A1, continue 
sempre pelo IC10 até Coruche e depois siga pela N114 passando por Montemor-o-No-
vo até chegar a Évora.

Faro - Évora 
Carro - distância -  225km | duração média - 2.30h. Siga pela Via do Infante (A22) e 
depois pela A2. Saia da autoestrada perto de Ourique e entre na IP2 em direção a Évora, 
passando por Beja e Portel.

Transportes públicos

Autocarro 
https://www.rede-expressos.pt
www.rodalentejo.pt
www.trevo.com.pt

Comboio
https://www.cp.pt/passageiros/pt

Táxi
www.taxisevora.pt
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37th  World Scout & Guide Collectors Meeting

12th  EuroScout

ARENA D’ ÉVORA
Local dos encontros
A Antiga praça de touros de Évora, datada de 
1889, era considerada uma das melhores do país, 
com capacidade para 5000 pessoas. Em 2007 foi 
adaptada para um pavilhão multiusos depois de 
obras de remodelação. É utilizada para a reali-
zação de  eventos de natureza cultural, desta-
cando-se os concertos de música, mas também 
para jogos desportivos e touradas, a sua função 
original.

Morada 
Avenida General Humberto Delgado
7005-158 Évora 

Coordenadas GPS 
38º 34’ 00” N
07º 54’ 38” W 

credito imagens: http://www.norigem.pt



Quinta Feira, dia 3

15.00- Chegada dos Expositores, coleccionadores e montagem 
           (opcional)
 

Sexta Feira, dia 4

09.00 - Chegada dos Expositores, coleccionadores e montagem

10.00 - Abertura da Exposição
   Exposição de Filatelia Escutista - 12ª EuroScout
   Encontro de Coleccionadores - 37º WSGCM

18.30 - Inauguração oficial de Exposição

 
Sábado, dia 5

10.00 - Abertura da Exposição 
   Exposição de Filatelia Escutista - 12ª EuroScout
   Encontro de Coleccionadores - 37º WSGCM
   Lançamento de carimbo comemorativo

10.30 - Visita Guiada
15.00 - Visita Guiada

17.00 - Assembleia IFSCO | Assembleia CPCOE

20.00 - Jantar Oficial com actuação de 
            grupo musical de Cante Alentejano (Património da UNESCO)
  
 Domingo, dia 6

10.00 - Abertura da Exposição 
 Exposição de Filatelia Escutista - 12ª EuroScout
 Encontro de Coleccionadores - 37º WSGCM

13.00 - Encerramento e desmontagem das colecções; 
           

EVORA
PORTUGAL
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ARENA D’ÉVORAPROGRAMA
DOS ENCONTROS



Na primavera de 1996, ArGe Pfadfinder, o clube ale-
mão de filatelia escutista, convidou os colecionadores 
escuteiros europeus a trazerem os seus expositores de 
filatelia Escutista para uma exposição especial de fim-
-de-semana de três dias. O evento foi realizado em Gra-
fing, perto de Munique, e foi-lhe atribuído o nome de 
EuroScout. 

Esta 1ª exibição decorreu de 17 a 19 de Maio de 1996 por 
ocasião dos 20 anos da associação Arge Pfadfinder e.V.

A resposta foi extremamente positiva e o evento teve 
tanto sucesso que os austríacos presentes se ofereceram 
para realizar um segundo EuroScout dois anos depois. 

E assim se deu início a um evento bianual que continua 
até aos dias de hoje, em que cada encontro se realiza 
numa cidade europeia diferente, patrocinado pelo clube 
local de colecionadores de filatelia escutista.

O EuroScout é um evento internacional de selos Escu-
tistas e Guidistas, documentos postais e literatura fila-
télica e inclui cartões postais, ephemera e memorabilia 
relacionados com esta temática.

O Encontro Mundial de Colecionadores Escutistas e 
Guidistas é um evento que ocorre anualmente e é uma 
oportunidade para observar memorabilia e a história do 
Escutismo, aprender sobre o Escutismo Mundial e o co-
leccionismo, conhecer colecionadores de outros países e 
adquirir e comercializar itens Escutistas e outros objetos 
colecionáveis .

Tudo o que se relaciona com o Escutismo pode ser colec-
cionado. O conceito de memorabilia Escutista não se limita 
a insígnias de tecido e metal, uniformes e condecorações, 
mas estende-se a livros, manuais e panfletos, selos postais, 
revistas, equipamentos de campismo vendidos por uma or-
ganização Escutista nacional, fotografias, canecas, de entre 
muitos outros itens.

Algumas dessas áreas podem-se sobrepor a outras esferas 
do coleccionismo, quando são valorizadas com uma cone-
xão a um evento histórico; por exemplo, se um presidente 
assina um documento relacionado com o Escotismo, a ca-
neta e o documento em si podem ser considerados como 
estando relacionados tanto com o presidente como com 
o Escutismo. O primeiro encontro ocorreu em 1983 em 
Bullet, na Suíça.

EUROSCOUT 
BREVE HISTORIAL

WORLD SCOUT AND GUIDE 
COLLECTORS MEETING 
BREVE HISTORIAL

A insignia dos Encontros em 2018 tem por base a pai-
sagem alentejana. O Alentejo é uma unidade territo-
rial caracterizada por uma enorme diversidade natural 
e paisagística. Os tons fortes das searas e das terras de 
pasto contrastam com as terras aradas e argilosas. O 
Sol tem uma presença constante. Aqui e ali algumas 
culturas mais verdejantes caracterizam a paisagem on-
dulante pontuada pelo chaparro ou sobreiro, tantas 
vezes arvores centenárias (Quercus suber).

Évora faz-se representar por um dos seus monumen-
tos mais emblemáticos: o templo romano de Diana.

a Insignia ...



ÉVORA
ÉVORA
Património Mundial da Unesco

Évora é Património Mundial Unesco desde 1986. Considerada uma cidade-museu, Évora 
manteve até hoje o charme tradicional em todo o centro histórico. É uma cidade fortificada 
e as muralhas, em estilo Vauban, foram construídas no século XVII, seguindo o desenho do 
engenheiro francês Nicolas de Langres. 

Mas a História de Évora é muito mais antiga. Na pré-história havia povoados na região, como é 
fácil comprovar se seguirmos o Circuito Megalítico de Évora. Bem mais tarde, há vinte séculos 
atrás, os Celtas dominavam a região e, pensa-se, uma das suas tribos, os Eburones (de Eburos, 
a palavra celta para teixo, Taxus baccata L., uma árvore sagrada para as tribos celtas e espontânea 
em território peninsular), terão estado na origem do nome Évora.

creditos fotos e mapa: besttimetour.com | Câmara Municipal de Évora 



A Praça do Giraldo, construída por volta de 1570, é o coração da cidade. O nome da praça é uma referência a 
Geraldo Geraldes o Sem Pavor, que conquistou Évora aos Mouros em 1167. 

Foi na Praça do Giraldo que se realizou a pimeira feira franca de Évora, durante o Reinado de D. Dinis, era aqui 
que confluiam o centro religioso, comercial e politico. Para além da Fonte , a Praça do Giraldo também acolhe im-
portantes monumentos, tais como a Igreja de Santo Antão,as arcadas e a fonte henriquina. De forma quadrangular 
é ladeada por antigos edifícios onde se identificam ainda elementos da arquitectura do período em Românico e 
Gótico.

Ao centro destaca-se o chafariz construído em 1571 pelo arquitecto Afonso Álvares, mestre de obras do Infante D. 
Henrique. O patrocínio régio da obra, realizada no reinado de D. Sebastião, é marcado por uma coroa com cartela 
na arca, alusiva ao monarca, e completa-se com a inscrição comemorativa SEBAS/ TIANO LVSIT REGI/ PIO 
FE / LICIS/ VICTO/ RIA. 

Encerra a praça a Igreja de Santo Antão, iniciada em 1557 e concebida em estilo tardio Renascentista, na tradição 
das igrejas-salão. No seu interior destaca-se a pintura “São Miguel e as Almas”, atribuída a Jerónimo Corte Real, um 
artista local de meados do século XVI e a de “Santo Agostinho”, de Francisco Vieira Lusitano. De notar o frontal 
do altar principal, em mármore, que data do século XIV.

A Praça 
do Giraldo
o centro histórico 
de Évora, 
o chafariz e 
a Igreja 
de Santo Antão

21



Templo 
de Diana
o templo romano

Durante o atribulado período de ocupação Romana, Évora chamou-se Liberalitas Ju-
lia. Data desta época o monumento mais emblemático da cidade, o Templo Romano. 
Foi provavelmente construído em homenagem ao imperador Augusto, que era vene-
rado como um deus durante e após seu reinado. A associação com a deusa romana da 
caça ter-se-á originado através de uma lenda criada no século XVII.

A estrutura que chegou até aos nossos dias é composta por catorze colunas Coríntias e 
respectivas arquitraves, colocadas sobre uma plataforma rectangular.  O templo de 

ainda tem a base completa (o pódio). Dispunha de uma escadaria, 
agora em ruínas, no lado sul. O pórtico do templo, que já não existe, era original-
mente um hexastilo. Os capitéis e as bases das colunas são de mármore branco de 
Estremoz, sendo as colunas e a arquitrave de granito. Escavações recentes indicam 
que o templo era cercado por um espelho de água.

Foi construído no centro do Forum (Praça principal) no século I d.C. sofrendo danos 
consideráveis no século V, causado pelas Invasões Bárbaras dos povos germânicos. 

Em 1836 reconhecendo-se a importância do edifício, foi cuidadosamente limpo das 
construções medievais que se encontravam agregadas o templo. 

Encontra-se numa área pública e pode ser visitado livremente a qualquer altura.Lo-
caliza-se num dos pontos mais altos e centro da cidade, junto ao Jardim de Diana, de 
onde se avista a bonita planície alentejana. 

3
creditos fotos: https://3dwarehouse.sketchup.com  |  https://en.wikipedia.org



crédito foto: DescobertasdoThelmo.Blogspot.com



Do ponto de vista arquitectónico, a Catedral de Évora é 
uma das mais importantes manifestações da arquitectura 

gótica no Sul de Portugal. A Sé Catedral ergue-se no ponto 
mais elevado da cidade muralhada. Foi construída em granito 

entre 1186 e 1250, num estilo arquitectónico de transição entre Ro-
mânico e Gótico, chegando a ser o coração da Santa Igreja em Portugal. Ao 

longo dos séculos XV e XVI foi ampliada, com a adição das duas torres, e no século XVIII 
a capela principal foi adicionada. 

A catedral é dedicada à Virgem Maria e existe uma rara representação dela em avançado 
estado de gravidez. Este tipo de representações tinha sido banido pelo Papa no século XV. 
Integrado na Sé encontra-se um Museu de Arte Sacra.

Museu de Évora
A génese do Museu de Évora deve-se a Frei Manuel do Cenáculo, arcebispo de Évora e 
coleccionador e apreciador de arte. Criou este religioso em 1804 a Biblioteca Pública de 
Évora e nela reservou uma sala para expor arte. Em 1915 foi formalmente criado, como 
parte de uma política do Governo Central de criar um Museu em cada capital de distrito. 
Instalou-se no Palácio dos Bispos onde ainda hoje se mantém. O espólio do museu ron-
da as vinte mil peças, de temáticas diversas, como achados arqueológicos, obras de arte 
e objectos de história natural. Incluem-se algumas das peças reunidas originalmente por 
Manuel do Cenáculo, pinturas dos séculos XVII e XVIII.

Sé Catedral 
de Évora
a igreja entre

o estilo romanico 
e o gótico
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A igreja de São Francisco foi construída entre 1480 e 1510, em estilo Gótico e Manuelino, com a 
decoração interior a cargo dos artistas ao serviço do rei, Francisco Henriques, Jorge Afonso e Gar-
cia Fernandes. O plano foi da responsabilidade de Martim Lourenço, que implantou o novo templo 
num local onde já existia uma antiga igreja em estilo Românico. Em finais do século XV dá-se uma 
remodelação que deixa a igreja como a vemos hoje. Nos anos que se seguiram a corte instalou-se por 
diversas vezes no convento anexo à igreja. No século XIX, com a extinção das ordens religiosas, o 
convento entra em estado de ruína, vindo a ser demolido. Ficou a igreja de São Francisco onde, refi-
ra-se, se encontra sepultado Gil Vicente, o dramaturgo do século XVI, e a famosa Capela dos Ossos. 

A Capela dos Ossos é um monumento de arquitetura penitencial. Foi construída entre 1460 e 1510 
em estilo gótico, sendo anexa à igreja de São Francisco. Dedicada ao Senhor dos Passos, imagem 

conhecida dos eborenses como Senhor Jesus da Casa dos Ossos, esta 
imagem representa de forma impressionante o sofrimento de Cristo na 
sua caminhada até ao calvário com a cruz às costas. A Capela dos Ossos 
foi edificada por iniciativa de três frades franciscanos, cujo objetivo era 
transmitir a mensagem da transitoriedade e fragilidade da vida humana. 
A maioria dos ossos que revestem as paredes da capela  provêm dos cer-
ca de 42 cemitérios conventuais, que no século XVI ocupavam precioso 
espaço na cidade de Évora.  

Os monges decidiram então forrar as paredes da capela com cerca de 
cinco mil dos ossos que se encontravam enterrados nesses cemitérios, 
incluindo os dos três monges que criaram a capela e que têm um lugar de 
destaque. Sobre o pórtico da capela existe uma curiosa frase que assim 
diz: “Nós ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos”. 

A Igreja de São Francisco
e a Capela dos Ossos

6 7
creditos fotos: catbirdineurope.files.wordpress  www.visitevora.net | https://en.wikipedia.org



O Paço do rei D. Manuel
e a Ermida de São Brás

Este palácio, também conhecido como Paço Real de Évora e Paço Real de São Fran-
cisco, teve origem num convento que ali existia no século XIII. A família real come-
çou a usar as suas instalações ainda no século XIV, mas é com o reinado de D. João I, 
que ali se costumava instalar para retiro, que se transforma em palácio. Os monarcas que 
se seguiram engrandeceram o palácio, tornando-o num belo edifício de estilo Renascentista. 
Pelas suas portas entraram figuras destacadas da História de Portugal, como Vasco da Gama e Gil 
Vicente, que ali iam a audiência com o rei. Ao longo do século XVI caiu em decadência e durante 
a Guerra da Restauração (1640-88) foi usado como depósito de munições. Após 1834, ano da 
extinção das ordens religiosas, alguns serviços públicos funcionaram nas suas instalações, mas o 
avançado estado de degradação do edifício levou à destruição das suas alas mais antigas.

A Ermida de São Brás, situada extra-muros no Rossio de São Brás, foi mandada construir por 

D. João II, no local onde já existi-
ria uma pequena gafaria provisória 
em madeira, erguida para tratar 
dos doentes afectados pela peste 
que assolou o país em 1479-80. 
O monumento é particularmente 

inovador na utilização de um esti-
lo manuelino-mudéjar tipicamente 

alentejano, com sucessão de volumes 
escalonados, robustos e coroados por 

merlões, e inaugura na a utilização contra-
fortes cilíndricos com coruchéus cónicos. Este 

templo marca a introdução do tardo-gótico em Évo-
ra.   No interior de nave única, coberta por abóbada de volta perfeita, existem 
vários painéis de azulejo de padrão geométrico, em verde e branco, ainda 
quinhentistas e algo mudéjares. 

Na capela-mor, o retábulo também em talha dourada enquadra uma escultura 
de madeira do santo padroeiro do templo, em edícula central.

98
creditos fotos: Câmara Municipal de Évora  | www.visitevora.net



8

1
2

3

4

5

6

7

10

11

12

5 - Museu de Évora  Évora Museum
6 - Igreja de São Francisco  Church of San Francisco
7 - Capela dos Ossos  Chapel of Bones
8 - Paço de D. Manuel  King Manuel Palace

9  -   Ermida de São Brás  Hermitage of Saint Brás
10 - Palácio Cadaval  Cadaval Palace 
11 - Muralhas de Évora  Castle Walls of Évora
12 - Igreja da Graça  Church of Grace

1 - Praça do Giraldo  Giraldo Square
2 - Igreja de Santo Antão  Church of Saint Antão
3 - Templo de Diana  Temple of Diana
4 - Sé Catedral de Évora  Cathedral of Évora

ARENA

9

Percurso Acessivel  Accessible route

Percurso parcialmente Acessivel  
Partially accessible route
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ALOJAMENTO 
nas proximidades da ARENA

ACANTONAMENTO
nas proximidades da ARENA

HOSTEL
nas proximidades da ARENA

CONTACTOS
IMPORTANTES

CAMPISMO

Hotel ibis Evora                      200m da Arena d'Evora 
Rua de Viana, 18 - Quinta Da Tapada - Urbanização 
Da Muralha, 7000-968 Évora, Portugal
e-mail: h1708@accor.com
tel: +351 266 760 700

Moov Hotel Évora                  300m da Arena d’Evora 
Rua do Raimundo 99, 7000-661 Évora, Portugal
e-mail: evora@hotelmoov.com
tel: +351 220 407 000

Vitoria Stone Hotel                 300m da Arena d’Evora 
Rua Diana de Lis 5, 7005 - 413 Évora, Portugal
GPS: N 38º 33.840' W 7º 54.738'
tel: +351 266 707 174
e-mail reservas: book@vitoriastonehotel.com /
geral: info@vitoriastonehotel.com

Hotel Dom Fernando             300m da Arena d’Evora 
Av. Dr. Barahona, 2, 7005-150 Évora, Portugal
tel reserve: +351 266 737 990/
cancelamento: +351 266 737 990
e-mail: reservas@hoteldomfenrnando.com

M'AR de ar Muralhas                 400m da Arena d’Evora 
Travessa de Palmeira 4, 7000-546 Évora, Portugal
Tel.: + 351 266 739 300
e-mail: geral@mardearhotels.com

Evora Olive Hotel                    400m da Arena d’Evora 
Rua de Eborim 18, 7000-659 Évora, Portugal
GPS: N 38º 568493’, W -7º 906105’
tel: +351 266 760 050
e-mail: evora.reservas@luxhotels.pt.

Vila Galé Évora                        400m da Arena d’Evora 
Avenida Túlio Espanca, 7005-840 Évora, Portugal
tel: +351 266 758 100
e-mail: evora@vilagale.com /evora.reservas@vilagale.
com

Hostel Namasté                     400m da Arena d’Evora
Largo Doutor Manuel Alves Branco, 12, Évora, 
tel:  +351 266 743 014
Coordenadas GPS: 38.56919,-7.905752

Old Evora Hostel                    400m da Arena d’Evora
Rua Serpa Pinto / Travessa Do Barão Nº 4 A Évora,
tel: +351 934734493
e-mail: oldevorahostel@gmail.com

Evora Terrace Hostel             400m da Arena d’Evora
Endereço: Praça do Giraldo, 83, 2º
tel: +351 932 644 459  |  +351 912 905 612
e-mail: evoraterracehostel@hotmail.com
http://www.evoraterracehostel.com 

Embrace Evora Hostel          500m da Arena d’Evora
Rua Romão Ramalho nº 37 Évora
tel: +351 926 914 903
e-mail: embraceevora@gmail.com

Parque de Campismo Orbitur  500m da Arena Evora
Estrada de Alcáçovas, Herdade Esparragosa, Évora 
tel: +351 266 705 190
e-mail: infoevora@orbitur.pt

Sede do Grupo 256 AEP - Rua da Estação, 25 - Évo-
ra (com banhos quentes e lotação ca. 20 pax)

Fundação Salesianos Évora - Av. São João Bosco, 4 
- Évora (com banhos quentes e lotação ca. 40 pax)

ORGANIZAÇÃO
Vítor Gonçalves  +351 962 345 970 
E-mail: vitor.peres.goncalves@gmail.com
Paulo Seixas  +351 932 276 372 
E-mail: paulojcseixas@gmail.com

CPCOE
Clube Português de Coleccionadores de Objectos Escutistas 
Internet: http://www.cpcoe.org/evora2018/
E-mail: mail@cpcoe.org

INFORMAÇÕES
ÚTEIS

Listam-se a seguir alguns locais de alojamento em Évora, 
entre tantos outros na envolvência do centro histórico e 
perto da Arena. Há motores de busca que poderão ajudar 
como o www.booking.com ou www.trivago.pt. www.hostelworld.com 
ou www.hostelbookers.com. 
Há hoteis e hosteis que dispõem de serviço de transporte 
do aeroporto a Évora. 
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ESTA BROCHURA NÃO TEM FINS COMERCIAIS 
CRÉDITOS BIBLIOGRÁFICOS:  http://www.joaoleitao.com     |     https://www.almadeviajante.com/o-que-fazer-em-evora-dicas-viagem-luis-seco/     |     http://www.cm-evora.pt/pt/Evoraturismo/


