
 

CAMINHADA 
Em Terra de Queijos | Memórias de Montes Claros 

Barro Branco/Rio de Moinhos | 10.março.2019 

 
_______________________________________ 

 
 
Concentração às 6h45 no Rossio de S. Brás em 
Évora (local do costume). Partida de autocarro 
pelas 7h00. Início da Caminhada às 8h30 na Aldeia 
de Barro Branco, junto à Ermida de N.ª Sr.ª da 
Vitória, onde iremos juntar-nos ao Passeio 
Pedestre "Memórias de Montes Claros" 
organizado pelo Município de Borba.  
 
Durante o percurso iremos ser levados a visitar os 
seguintes pontos de interesse: 
 

§ Ermida de Nossa Senhora da Vitória e recinto 
§ Miradouro/Atalaia | Aldeia do Barro Branco 
§ Padrão Comemorativo junto à Ermida 
§ Fornos de Cal | Pedreiras de Mármore 
§ Escombreiras e Unidades de Transformação 
§ Lagoas artificiais (Antigas Pedreiras) 
§ Miradouro do Mouro | Vinhas e Olivais 
§ Pomares de Ameixas | Convento e Igreja da Luz 
§ Padrão de Montes Claros | Vistas para a Serra d’Ossa 

 
Possibilidade de realizar em alternativa um 
pequeno passeio a explorar a aldeia de Barro 
Branco. 
 
Terminada a caminhada, dirigimo-nos a Rio de 
Moinhos, para almoço na “Taberna da Maria”.  
Almoço composto por: Bacalhau Espiritual, 
Cachaço Assado; águas, vinho e sumos; doce e café.  
 
 

FICHA TÉCNICA  
Extensão: cerca de 12 km 
Duração aproximada: 4 h 
Grau de dificuldade: Fácil  
Percurso Circular  
 
 

PREÇOS 
Sócios do GCE: 22 passadas  
Não Sócios:  24 passadas 
Crianças dos 4 aos 16 anos: pagam 50% 
(inclui inscrição, seguro, autocarro e almoço) 

INSCRIÇÕES  
Data Limite de Inscrições: 6.mar.2019 
Só se aceitam inscrições de Não Sócios, a partir do 
dia 27 de fevereiro. 
 

No ato da inscrição indicar: nome completo, data 
de nascimento, contacto 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, 
aos sábados entre as 11h e as 15h; ou na loja 
ModÉvora (Sr. Ernesto Alhinho) 
 
Pagamento: 
O pagamento deve ser efetuado no ato da 
inscrição, ou por transferência bancária para o NIB: 
0033 0000 4543 1846 9330 5 (Millenium/BCP) - 
Grupo Caminheiros Évora, após a qual deve enviar 
comprovativo por e-mail.  
 
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 
ü Circule apenas pelos trilhos  
ü Os caminhos por vezes atravessam propriedades privadas, 

respeite-as, feche os portões e cancelas e não recolha 
nada! 

ü Em algumas situações terá que atravessar estradas 
asfaltadas, tenha atenção! 

ü Respeite a Natureza. Não recolha ou perturbe animais, 
plantas ou rochas 

ü Não deixe lixo ou vestígios da sua passagem  
ü Leve água, mantimentos e protetor solar  
ü Use calçado confortável de sola cardada com boa 

aderência ao solo, roupa adequada, chapéu, mochila e 
bastão de caminhada.   l 



       
 
 

RIO DE MOINHOS  
Rio de Moinhos é uma freguesia do concelho de 
Borba, na região do Alentejo, com 52,86 km² de 
área e cerca de 2056 habitantes. 
Constituem esta freguesia, a aldeia de São Tiago de 
Rio de Moinhos (sede de Freguesia), S. Gregório, 
Lagoa, Nora, Barro Branco, Ribeira e Talisca. 
Freguesia conhecida 
principalmente pelos 
seus queijos, existindo 
em funcionamento 
cerca de 18 queijarias 
familiares, que produzem queijo de ovelha e 
misto, à base de ancestrais métodos de fabrico. 
 

Envolvida pela Serra d'Ossa, ganhou o seu nome 
pela existência de moinhos de água, hoje 
praticamente desaparecidos. 
 
 
BARRO BRANCO 
Barro Branco é uma aldeia pertencente à freguesia 
de Rio de Moinhos, no concelho de Borba, que tem 
cerca de 400 habitantes. 
 
 

ERMIDA DE NOSSA SENHORA DA VITÓRIA 
Esta pequena ermida foi fundada por um voto do 
Marquês de Marialva, D. António Luís de Meneses, 
nas vésperas da terrível batalha de Montes Claros. 
Nesse local, donde se avista todo o vale de Montes 
Claros, terá o brilhante estratega estabelecido o 
seu quartel-general e assistido a toda a batalha que 
no dia 17 de Junho de 1665 tirou a vida a centenas 
de espanhóis e portugueses. Às almas destes 
soldados mandou o Marquês de Marialva dedicar 
esta igreja, mandando que todos os dias se 
rezassem missas em sua memória.  
Certamente chocado por tamanha mortalidade, o 
Marquês de Marialva mandou fazer, em frente à 
igreja, uma lápide com uma longa inscrição onde 
fez os seus votos para que tamanha tragédia não se 
repita na história futura de ambos os países. 
Apesar de ser um monumento evocativo de uma 
vitória militar, trata-se de um poema à Paz e à 
tolerância que permanece pelos séculos. 

No interior da igreja destaca-se o retábulo em 
mármores brancos e negros da segunda metade do 
século XVIII. 

 
 
 
BATALHA DE MONTES CLAROS 
A Batalha de Montes Claros, foi travada em 17 de 
Junho de 1665, em Montes Claros, entre 
Portugueses e Espanhóis. 
 
Pode considerar-se que a batalha de Montes Claros 
determinou definitivamente a vitória de Portugal 
nas guerras com Castela, assinando-se três anos 
mais tarde entre os dois reinos a paz no Tratado de 
Lisboa de 1668. A batalha de Montes Claros foi a 
última das cinco grandes vitórias de Portugal 
contra os espanhóis na Guerra da Restauração 
 

 
Padrão de Montes Claros 

(Assinala o local onde decorreu a Batalha de Montes Claros) 
 
 
PASSEIOS PEDESTRES NO MUNICÍPIO BORBA 
O Grupo Caminheiros de Évora, alia-se nesta 
caminhada, ao Município de Borba, que organiza 
passeios mensais à descoberta do Concelho de 
Borba. 
Mais informações sobre estes passeios poderão ser 
solicitadas no Gabinete de Cultura e Desporto do 
Município de Borba. 
 

Recolhido e adaptado de http://www.cm-borba.pt e http://pt.wikipedia.org 

 


