Stadswandeling Évora (5 km
Begin-/eindpunt: Praça do Giraldo in centrum

Route
Op Praça do Giraldo (1) met rug naar ingang ‘Agência do Banco de Portugal’ RD. Eerste straat RA (R.
5 de Outubro). Voor kathedraal LA (2). Loop om kathedraal en museum heen naar ‘Biblioteca Pública’.
Hier RA straatje onder boog door. Bij splitsing LA (R. Freiria de Cima). Omlaag tot Largo dos
Colegios (3). Direct RA (R. Conde da Serra da Tourega) tot Largo da Porta de Moura. Hier RD (R. da
Misericórdia). Langs kerk en RD tot pleintje (Largo d’Álvaro Velho). Direct LA, weer LA en daarna RA
(R. da Graça). Bij T-splitsing RA (R. do Cicioso). Eerste straat LA (R. de D. Braz) en direct daarna RA
(R. do Eborim) tot hoofdstraat (R. da República). Schuin naar links oversteken en park in (4). Eerste
uitgang rechts (Praça 1° de Maio). RD langs kerk (5) en straatje recht voor u inlopen. Eerste straat RA
(R. Romão Ramalho) en RD tot plein (Praça do Giraldo). LA richting kerk. Derde straatje LA (R. da
Moeda) (6). Omlaag tot eind. Hier haakse bocht naar rechts tot hoofdstraat (R. Serpa Pinto) (7).
Hoofdstraat oversteken en RD (R. Lousadas). Straat maakt bocht naar rechts. Hierna eerste straat LA
(R. Lagar do Cebo). Tweede straat LA (R. da Cal Branca) tot pleintje. RD tot Rua dos Penedos. Hier
RA. Na 150 m LA trap af en door poortje in stadsmuur. RA en langs muur tot rotonde. Hier RA door
stadsmuur en direct LA (R. do Muro) naar aquaduct (16e eeuw). Bij aquaduct RA (R. do Cano) tot Tsplitsing (R. de Avis). Hier RA naar pleintje (Largo Luis de Camões). Daar LA (R. João de Deus). Naar
Praça do Giraldo.

Kijkpunten
1. Giraldo bijgenaamd ‘Sem Pavor’ (zonder vrees): roofridder en avonturier die in dienst van Portugal’s
eerste koning Afonso Henriques in de 12e eeuw vele steden en burchten veroverde op de Moren,
waaronder Évora (1165). De kerk op het plein (Santo Antão) uit 1563 is een voorbeeld van de ‘estilo
chão’. Voor de bouw ging een schitterende Romeinse triomfboog op de schop. De fontein is 16eeeuws.
2. Centrum van religieuze macht ten tijde van de inquisitie. Voor u staat de Sé, de in 1283
ingezegende kathedraal (afgebouwd in 14e eeuw). Links daarvan het vroegere bisschoppelijk paleis
(nu Museu de Évora). Tegenover het museum de Romeinse tempel (2e of 3e eeuw). Links daarvan

het vroegere paleis van de inquisitie (nu universiteit). Links dáárvan het Paço de Vasco da Gama (Rua
Vasco da Gama), waarschijnlijk ooit bewoond door de beroemde zeevaarder en later gebruikt door de
inquisitie
3. Colégio do Espírito Santo, vroegere jezuïeten-universiteit, in 1559 opgericht en in 1759 weer
gesloten door Pombal, de verlicht despotische eerste minister van koning José I. Sinds 1973 weer
universiteit. De kerk is een fraai voorbeeld van de ‘estilo chão’.
4. Links ligt het Paço de D. Manuel, restant van het koninklijk paleis (15e & 16e eeuw). Hier kreeg
Vasco da Gama opdracht voor zijn reis naar India.
5. Rechts ligt Igreja de São Francisco (15e eeuw), met de bizarre Capela dos Ossos, kapel waarvan
de binnenmuren zijn bekleed met (mensen)beenderen (rond 1600).
6. Een van de straatjes door de middeleeuwse joodse wijk.
7. Voor bezoek Malagueira, interessante woonwijk (volkshuisvesting) van Siza Vieira (gebouwd tussen
1977 en 1992) hier LA. Door stadsmuur lopen. Ringweg oversteken. RD Avenida São Sebastião.
Eerste straat RA (Avenida dos Salesianos).Weg volgen tot bruggetje. Wijk ligt aan
rechterhand.

