CENTRO DE

O Centro de Educação Ambiental, inaugurado a 12 de
setembro de 2013, é um equipamento público de
educação ambiental para a sustentabilidade, integrado
na Quinta do Passal, que era um antiga Quinta Agrícola
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requalificada no âmbito do programa Polis, com potencialidades pedagógicas e de lazer que proporciona aos
visitantes, jardins temáticos, um parque de merendas,
hortas biológicas e passeios de bicicleta.
A Quinta do Passal insere-se no núcleo histórico de
Gramido e tem uma localização estratégica na margem

Quinta do Passal

direita do rio Douro, confinando com a via pedonal do
Polis de Gondomar, sendo um local excelente para
visitar e passear com a família.
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Na Quinta temos ainda em funcionamento a Horta
Biológica da Quinta do Passal, materializada com a
cedência de 58 talhões de cultivo a cidadãos,
residentes em Gondomar, interessados em praticar a
agricultura

biológica

e

compostagem

caseira,

contribuindo para a sua subsistência alimentar,
redução de resíduos e melhoria da qualidade de vida.

Visitas Guiadas

É um espaço que promove o empreendorismo, através
das sinergias criadas com instituições e associações
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locais. Faça a sua proposta. Consulte o regulamento.

VISITE-NOS!

O CEA propõe um programa de educação ambiental
pedagógico e dinâmico para as escolas de toda a área
Metropolitana do Porto e país, ensino público ou

Áreas de Lazer

privado, e uma agenda ambiental com periodicidade
mensal, que proporciona atividades adaptadas a todo
o tipo de público, dos mais novos aos mais idosos,
famílias, associações de carácter social, recreativo,
desportivo ou ambiental, educadores, professores,
grupos profissionais e empresários.
Desenvolvemos
interrupções

também

letivas

e

colónias

de

férias

nas

brevemente

festas

de

Parque de Merendas

Consulte a newsletter mensal do Centro de Educação
Ambiental da Quinta do Passal no site da Câmara Municipal de Gondomar, em www.cm-gondomar.pt, ou na página
do facebook em www.facebook.com/ceaquintadopassal.
Encontramo-nos disponiveis para prestar informações ou

aniversário.

esclarecer

dúvidas

através

do

224837065

ou

quintadopassa@cm-gondomar.pt

Integrado na Quinta do Passal existe o projeto
“Gondomar a pedalar”, que consiste num sistema
público de utilização gratuita de bicicletas, disponível
para o público maior de 14 anos, no horário do Centro
de Educação Ambiental. A reserva da bicicleta requer a
apresentação de documento de identificação, BI ou CC
e as restantes regras de funcionamento ficam exaradas
em Regulamento próprio, patente no site www.cmgondomar.pt ou no balcão de atendimento do CEA.

Bicicletas

Dê uma nova vida aos têxteis que já não usa e seja
solidário com os outros e com o Ambiente. Deposite-os
no roupão mais perto de si!

