
Passeio à Descoberta das Ermidas de Borba 

Descrição do Percurso / Pontos de interesse: 

O Percurso inicia-se na Praça da República, frente ao Edifício dos Paços do Concelho... 

Seguiremos pela Av. D. Dinis de Melo e Castro, passando pela Fonte das Bicas e Quinta do General. 
Na rotunda do Pingo Doce, prosseguimos pelo caminho de terra, entre a urbanização do Picadeiro 
e a vinha, até à EN4 - 1Km 

Atravessamos a EN4 e continuamos para norte, por caminho rural, entre campos agrícolas. Mais 
500 m e encontramos a Ermida de S. Miguel, em completo abandono!!! 

Continuamos em frente, deixando para trás o viaduto sob a A6 e vinhas... Na bifurcação, junto à 
Quinta da Fonte da Pipa, seguimos pelo caminho da direita, subindo um pouco, entre sobreiros e 
azinheiras? Iremos cruzar vinhas antigas, montes abandonados e linhas de água... Voltamos, em 
direcção a Borba, (cerca de 300m e viramos à esquerda) subindo até à Ermida de S. Cláudio, local 
elevado que permite estender as vistas até à Vila de Borba. 

Prosseguimos pela estrada municipal que liga a Orada a Borba, até ao cruzamento para a Alcaraviça. 
Virando à direita, iremos passar junto à antiga Escola da Alcaraviça (fechada já há alguns anos) e 
Ermida de S. Lourenço (onde na sua Festa - início de Julho - se comia a sopa de tomate com figos)... 

Avançamos até ao Monte do Viçoso e Ermida de S. Pedro, espaço ocupado, quase integralmente 
por vinhas, continuando agora junto à A6 até à EN4, bem perto da Maria Ruiva... 

Subimos ao Outeiro dos Pinheiros (cruzando a A6) e estamos na EN4 e na entrada de Borba, junto à 
Adega de Borba e à Sovibor... 

Concelho: Borba | Extensão: 12 Km | Duração: 4 h 0 m | Tipo de percurso: Circular   

Sinalética: Percurso não sinalizado | Tipo de piso: caminhos rurais/terra batida   

Entidade responsável: Câmara Municipal de Borba  

    

 



 


