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Adegas 
Wine Cellars 

CONSELHOS E NORMAS DE CONDUTA
CODE OF CONDUCT AND BASIC SAFETY

(*) Para alcançar esta adega, que se encontra fora do percurso sinalizado,
sugerimos que se desloque de carro ou de bicicleta.
To reach this wine cellar, which is off the signaled trail, we suggest that you travel by car or bicycle.

1. Siga somente pelos caminhos sinalizados e respeite a propriedade privada.
2. Não danifique a vinha, nem as videiras; não colha parras nem cachos de uva.
3. Não abandone o lixo, leve-o consigo até um local onde haja um recipiente.
4. Durante o percurso poderá cruzar-se com viaturas e maquinaria agrícola.
5. Atente ao período de aplicação de tratamentos fitossanitários na vinha.
6. Ao quilómetro 6 existe um atravessamento de uma estrada nacional (EN 5).

1. Keep to signposted trails and respect private property.
2. Do not litter, take it with you and dispose it in appropriate garbage containers. 
3. Do not damage the vineyards or collect vine leaves or bunch grapes.
4. Along the trail you might cross with agricultural vehicles and machinery.
5. Please be aware of the phytosanitary treatments of vines.
6. Around the 6000 m on the trail, there is a national road crossing.

Casa Dupó
(+351) 919 713 005
geral@dupo.pt
www.dupo.pt

2

Delmira Vineyard House 
(+351) 917 500 198
reservas@delmira.pt 
www.delmira.pt
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Humus Farm
(+351) 265 103 316 
info@humusfarm.com 
www.humusfarm.com

7

Fernão Pó Adega
(+351) 265 995 423 | 919 312 525
enoturismo@fernaopo.pt 
www.fernaopo.pt

1

Casa Ermelinda Freitas
(+351) 265 988 000
enoturismo@ermelindafreitas.pt 
www.ermelindafreitas.pt
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Filipe Palhoça Vinhos
(+351) 265 995 886 | 918 158 872
enoturismo@filipepalhoca.pt
www.filipepalhoca.pt
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Quinta do Monte Alegre*
(+351) 265 098 333| 938 310 627
info@quintadomontealegre.pt
www.quintadomontealegre.pt
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RESERVA PRÉVIA NECESSÁRIA
RESERVATION REQUIRED 

Alojamentos
Accommodation

PERCURSO PEDESTRE
JARDINS DE VINHAS

Vineyards Gardens Trail

Este é um percurso envolvido pelo silêncio.
Um silêncio cheio de notas que es�mula a nossa 
perceção da paisagem. Deixe-se contagiar. 
Contemple, vibre a cada passo. Detenha o olhar 
nas videiras que a cada altura do ano ganham 
diferentes cores e parta à descoberta dos Jardins 
de Vinhas.

É nestes jardins de vinhas que nasce o primeiro percurso 
pedestre e ciclável, de índole enoturís�ca, na Península de 
Setúbal – a Pequena Rota “Jardins de Vinhas”.

Ao longo dos seus 11,5 km, entre a vinha e o montado de 
sobro, este percurso oferece uma visita de descoberta à 
marcante paisagem de Fernando Pó. Enquanto caminha 
entre o vinhedo, ouça e observe as aves que aqui 
habitam… Trepadeiras Azuis, Gaios, Chamarizes, 
Pintassilgos, Verdilhões e Chapins- Reais, entre outras.

Esta Pequena Rota pode ser iniciada em qualquer uma das 
adegas, sendo circular e adequada a ambos os sen�dos. 
Com sinalé�ca informa�va, permite um passeio em 
segurança pelos trilhos assinalados onde é ainda possível 
travar conhecimento com as várias castas caracterís�cas 
desta região vinícola.

Associe a descoberta deste percurso às notas vínicas que 
es�mulam os sen�dos, através da marcação de uma visita 
guiada às adegas iden�ficadas ao longo destes “Jardins de 
Vinhas”.

This trail is surrounded by silence. A silence full of notes that 
stimulates our perception of the landscape. Feel it. 
Contemplate, feel the vibe at each step you take. Look at the 
vines that take on different colours throughout the year and 
set out to discover the Vineyard Garden.

It is in these vineyards gardens that the first pedestrian and cycling 
trail, of a wine tourism nature, was born in the Setúbal Península - 
the “Vineyards Garden Trail”.

Along its 11.5 km, between the vineyard and the cork oak forest, 
this trail offers a visit to discover the remarkable landscape of 
Fernando Pó. Walking through the vineyards, and observe the 
birds that have their habitat here...Blue Climbers, Gaios, 
Chamarizes, Goldfinches, Verdilhões and Chapins- Reais, among 
others.

This trail can be started in any of the wine cellars, is circular and it 
is possible to walk in either direction. With informative signs, it 
allows a safe walk along the indicated trails, where it is possible to 
get to know with the grape varieties characteristic of this wine 
region.

Associate the discovery of this trail with some wine notes that 
stimulate the senses, by making a guided visit to the wine cellars 
identified along this “Vineyards Garden Trail”.
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Jardins de Vinhas

Nome do Percurso Percurso Pedestre Jardins de Vinhas
Vineyards Gardens Trail

Localização e Região 
Location and Region

União de Freguesias de Poceirão e Marateca

Tipo de Percurso
Trail Type

Pequena Rota (PR), Circular, Temática, 
Pedestre e Ciclável 
Circular, Thematic, Pedestrian
and Cycling Trail

Union of Parishes of Poceirão and Marateca

Trail Identification

Ficha Técnica · Datasheet 

Distância Distance 11,5 kms

Duração Duration 3h00

Desníveis Acumulados
Cumulative Elevation
Gain

60 m

Grau de Dificuldade
Difficulty Level

II (I a V)
Easy

Época Aconselhada
When to go

Todo o ano; durante os meses de calor
aconselha-se que seja realizada ao
amanhecer ou ao entardecer, evitando
a exposição ao sol e calor.
All year round; during summer months it’s 
advised to do the trail at dawn or at sunset, 
avoiding heat and sun exposure.

Pontos de Partida
e de Chegada
Starting and Arrival
Points

Fernão Pó Adega - Fernando Pó 
Fernão Pó Winery - Fernando Pó

Ficha Técnica · Datasheet 

QUINTA DO
MONTE ALEGRE

FERNÃO PÓ ADEGA

CASA DUPÓ

FILIPE PALHOÇA VINHOS

1

2

4

CASA
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DELMIRA
VINEYARD HOUSE
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HUMUS FARM7

Adegas
Wine Cellars
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Accommodation
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FONTE BARREIRA

POCEIRÃO

CM1040

CM
1038

CM1034
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INÍCIO / FIM
START / END

FERNANDO PÓSOCIEDADE RECREATIVA

ESTACIONAMENTO
Parking

LINHA FÉRREA
Railway

Rotunda
do Poceirão



Mais Informações
More Informations:

Posto de Turismo
Castelo de Palmela
Tourism Office Palmela Castle 
(+351) 212 332 122
turismo@cm-palmela.pt
www.cm-palmela.pt

Rota de Vinhos da Península de Setúbal 
Setúbal Península Wine Route
(+351) 212 334 398
info@rotavinhospsetubal.com
www.rotavinhospsetubal.com

Percurso Pedestre Jardins de Vinhas
Vineyards Gardens Trail

Emergência · Emergency - 112

Terra Mãe de Vinhos
Palmela




