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Herdade do Vale da Rosa
Este projeto do Comendador 
António Silvestre Ferreira, é a mais 
importante produção de uva de 
mesa do país. As vinhas estão 
implantadas em sistema de pérgo-
la, coberta, garantindo  uma co-
lheita permanente de Junho a No-
vembro. A Herdade Vale da Rosa 
disponibiliza vários programas de 
visitas e uma loja onde pode 
adquirir produtos da empresa e 
do concelho.

Ligada à família Silvestre Ferreira, é 
atualmente o único produtor de 
vinhos do concelho de Ferreira do 
Alentejo. É a partir da extensa 
vinha, que se produzem vinhos 
encorpados, suaves e frutados, 
através da melhor seleção de 
castas e de adequados processos 
de laboração, responsáveis pela 
qualidade e pelo sucesso dos 
vinhos de Ferreira. 

Herdade do Pinheiro

Quinta de São Vicente
Remonta ao século XVI e era per-
tença do Marquês de Orelhana. 
Em meados do século XVIII foi 
adquirida pela família Passanha e 
funcionou como casa senhorial 
agrícola até à década de 70 do 
século passado. O palacete revela 
elementos típicos do estilo ro-
mântico revivalista, onde imperam 
os elementos simbólicos na 
construção e na decoração dos 
jardins. 

Estrada Nacional EN2
A EN 2, com uma extensão de 739 
km, liga Chaves a Faro e atravessa 
o país em toda a sua extensão, ao 
longo de 35 municípios, 11 rios e 
11 serras. Em Ferreira passa no km 
595 e o município, para o assinalar, 
edificou um marco com 3 metros 
de altura, no percurso original da 
EN2, que faz as delícias de quem o 
visita. Este é também o local onde 
tem início o PR9 FAL.

Coma por cá !
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ROTA DAS

QUINTAS E HERDADES

As refeições e os petiscos são muito apetecíveis 
em Ferreira do Alentejo. Pode almoçar ou jantar 
em restaurante ou petiscar numa taberna ou 
num dos vários cafés, de estilo tradicional alen-
tejano, que existem no concelho.

FERREIRA DO ALENTEJO

SAL
www.sal.pt

SAL
R

Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo
Telf +351 284 738 700
geral@cm-ferreira-alentejo.pt

PR - PEQUENAS ROTAS 
PR1 Rota do Cerro da Águia 
PR2 Rota da Água 
PR3 Rota da Pedra 
PR4 Rota Michel Giacometti 
PR5 Rota da Lagoa dos Patos 
PR6 Rota dos Montes 
PR7 Rota das Aldeias 
PR8 Rota do Montado 
PR9 Rota das Quintas e Herdades 
PR10 Rota do Azeite 
PR11 Rota do Rio Sado
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CONDUTA E SEGURANÇA
Este trilho é exclusivo para a prática pedestre. Caminhe em grupo, 
evitando passeios solitários. Use boné ou chapéu, roupa e calçado 
adequados à caminhada. Leve, numa mochila, comida e água em 
abundância. Respeite a propriedade privada e pública. Mantenha os 
portões e cancelas como encontrou na sua passagem. Evite o uso de 
plásticos e deite o lixo nos locais próprios. Não faça qualquer tipo de 
fogo ou lume. Escolha a oferta turística local para dormir, comer e 
consumir.

O concelho de Ferreira do Alentejo 
s i tua - se  no  Ba ixo  A len te jo, 
precisamente a meia distância da 
costa atlântica e da fronteira com 
Espanha. Com uma superfície de 
648,25Km2 e uma população de 7850 
habitantes apresenta uma forte 
vocação agrícola, tanto em culturas 
tradicionais de olival e montado de 
sobro como nas modernas culturas de 
regadio. Há vestígios de ocupação 
humana desde o paleolítico médio 
com utilizações do território ao longo 
de todos os tempos da pré-história e 
da história. 
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www.walkingportugal.com/ferreiradoalentejo
Descarregar rotas e folhetos em



Extrato da Carta Militar 1:25000 (escala adaptada) - Folha 509
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Este é um percurso linear, de ida e volta, que faz a ligação entre Ferreira do 
Alentejo e a Herdade do Vale da Rosa, passando pela Quinta de São 
Vicente. No caso de se optar por fazer apenas um sentido, aconselha-se 
fazer o trajeto com início em Ferreira do Alentejo e o regresso por meios 
rodoviários. Sair do marco comemorativo da En2 junto ao parque 
desportivo e subir a rua 5 de Outubro até a Igreja Matriz e largo Infante 
Passanha. Virar à esquerda e descer a rua Serpa Pinto, com as suas casas 
senhoriais.  Cruzar a avenida e descer a rua Movimento das Forças 
Armadas com a Fonte das Bicas ao fundo da rua. Contornar a fonte com os 
lavadouros públicos e passar ao lado do Ermida de São Sebastião, 
integrada no recinto feiras e exposições e passar no túnel sobre estrada 
nacional. Logo após o túnel, fazer a curva apertada à direita e seguir pelo 
caminho paralelo à estrada. Tomar a longa alameda à esquerda integrada 
no extenso olival em direção à Quinta de São Vicente. Passar ao lado das 
imponentes construções dos lagares e admirar a fachada exuberante da 
Quinta de São Vicente. Em ocasiões especiais e com acompanhamento, 
poderá haver possibilidade de visita ao lagar e aos jardins da quinta. Seguir 
em direção à albufeira para a contornar pela margem esquerda, sempre 
junto ao olival. Acompanhar o canal de descarga até à linha de água que 
este alimenta e virar à direita até encontrar a estrada rural em terra 
batida. Virar à direita e seguir entre olivais até à estrada de asfalto, para 
virar à direita até ao final desta. Virar à esquerda e seguir entre vinhas até 
cruzar o casario da Herdade do Pinheiro para chegar logo depois à 
entrada da Herdade do Vale da Rosa, podendo então desfrutar de uma 
visita e prova de uvas de mesa no final do percurso. Caso queira optar pelo 
regresso pedestre, poderá fazer todo o percurso em sentido inverso.Vila de Ferreira do Alentejo

Estrada Nacional EN2
Fonte Velha ou das Bicas
Ermida São Sebastião
Quinta de São Vicente
Herdade do Pinheiro
Herdade do Vale da Rosa
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ROTA DAS QUINTAS E HERDADES Os campos de Ferreira do Alentejo sempre tiveram uma forte vocação agrícola desde passados distantes, 
com especial relevo a partir do período romano. Nos nossos dias, a chegada da água para o regadio fez 
aparecer novos desígnios agrícolas com a implantação de imensos olivais e a preciosidade da produção de 
uvas de mesa em plantações modernas e adaptadas às novas realidades territoriais. A paisagem fica assim 
marcada por manchas agrícolas de fisionomia geométrica com os horizontes rurais a perder de vista.

9,4 km
Linear
2 a 3 horas
OOOOO

EMERGÊNCIA

Emergência  112
Incêndios  117
SOS Ambiente  808 200 520
GNR SEPNA sepna@gnr.pt

Tipo de trilho: Linear.
Distância: 9,4 km.
Desnível acumulado: 130 m.
Duração: 2 a 3 horas.
Dificuldade: Baixo. 
Piso: Caminhos rurais e
urbanos.
Época: Todo o ano.

P C Partida e Chegada: 
Marco EN2 em Ferreira do Alentejo
GPS N38º03'26''  W08º07'09''
Herdade do Vale da Rosa
GPS – N38º05'25'' W08º04'55''

PONTOS DE INTERESSE FICHA TÉCNICA
Verifique bem a relação entre as escalas de distância e altitude
PERFIL DE ALTITUDES
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FCMP - Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal


