
 

 

 

 

4ª ETAPA 

SAÍDA DE ÉVORA 

 

1. A 3 km de Évora encontras o Cromeleque dos Almendres, o maior da Península 

Ibérica. Com um propósito ainda por desvendar, já com milhares de anos, 

encontras algumas dezenas de monólitos por ali alinhados. Queremos que nos 

indiques quantos são.   

 

2. Na Rua de Aviz, há uma miúda que adora passar a ferro. Eu sei que dava jeito aí 

em casa. Mas não dá, faz falta lá na rua dela. 

Queremos saber como se chama. 

 

3. Imagina que estás a chegar a Évora de automóvel. Ao passar em frente à porta 

do Tribunal da Relação, qual é a velocidade máxima que o teu conta 

quilómetros pode apresentar? 

 

4. Na rua da Republica o dono do Guião, orgulha-se de quê? 

a) Das suas aboboras 

b) Das suas orelhas 

c) Dos percursos pedestres que apresenta aos turistas 

d) Das propriedades que tem para vender  

 

5. Uma figura incontornável da nossa banda desenhada foi hoje recordada nos 

cromeleques (Obelix). No largo das portas de Moura resolveu estabelecer-se. 

  Em quê? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6. Claro que há um Templo que é de passagem obrigatória. O Templo Romano de 

Évora, erroneamente conhecido como Templo de Diana. Faz parte do centro 

histórico da cidade, o qual foi classificado como Património Mundial pela 

UNESCO. É um dos mais famosos marcos da cidade e um dos símbolos mais 

significativos da presença romana em território português. Apesar das 

informações apontarem um estado de conservação muito interessante, faltam 

algumas colunas. 

Quantas estão devidamente acompanhadas por uma viga superior? 

 

7. Não podes sair de Évora sem passar pelo Convento de São Francisco. Convento 

esse que viveu os seus momentos áureos, quando a corte do Rei D. Afonso V se 

começou a instalar no espaço conventual durante as suas estadias em Évora. 

Desta forma, a igreja de São Francisco foi elevada à categoria de Capela Real. 

Aqui o queremos saber é qual foi o titulo que o mosteiro recebeu nessa altura. 

 

8. Na praça do Giraldo, há um chafariz que passa despercebido a muitos. Ficas a 

saber que foi construído para marcar a conclusão do aqueduto da prata, que à 

data abastecia a cidade. Hoje, ao passares por lá, vais ver muitos pombos e 

talvez até uma ou outra gaivota. Não nos acreditamos que lá encontres 

cegonhas, mas não fazemos apostas desse tipo. Mas nem sempre foi assim. 

Se la tivesses passado em 1538 que animais vias por lá? 

 

 

Agora a pergunta sobre o Grupo Desportivo 

9. Quando nos referimos à presidência da Mesa da Assembleia Geral do Grupo 

Desportivo BPI, estamos a falar de quem? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Agora a pergunta para os mais pequenos. 

 

10. Qual é o animal que, apesar de ter rabo de cão, orelhas de cão, patas de cão, 

não é cão? 


