
Plano de Educação Ambiental (PEA) da Quinta do Passal

O Centro de Educação Ambiental (CEA) da Quinta do Passal, 

divulga anualmente um programa educativo direcionado às 

escolas e instituições, que propõe atividades orientadas de 

exploração da biodiversidade da Quinta, mas também de 

aprendizagem de boas práticas sobre temáticas como o valor 

da água, a floresta, as alterações climáticas, a agricultura 

biológica, a alimentação e a economia circular, integrando um 

projeto pedagógico, dinâmico e lúdico.

Mensalmente, divulgamos no site do Município a agenda para 

as famílias, com atividades diversificadas ao sábado e domingo.

Na interrupção letiva do Natal, Páscoa e Verão, dinamizamos 

programas de ocupação de tempos livres, para crianças e 

jovens, entre os 6 e os 14 anos.

Visite-nos com a família e amigos, de 2ª feira a domingo, e 

conheça a biodiversidade da Quinta do Passal, através do 

percurso interpretativo autónomo.

Para conhecer o Plano de Educação Ambiental e inscrever-se, 
faça scan no qrcode abaixo ou visite em www.cm-gondomar.pt 

 

CONTATOS
T. 224 837 065

quintadopassal@cm-gondomar.pt

www.facebook.com/camaramunicipalgondomar

Localização Google: 41.127139, -8.558556

HORÁRIO CEA:
De segunda a sexta-feira

09H00-12H30 / 14H00-17H30

Sábado e Domingo (consultar agenda)



A Quinta do Passal, inaugurada a 12 setembro de 2013, é uma 

antiga quinta agrícola requalificada no âmbito do programa 

Polis, que se insere no núcleo histórico de Gramido, freguesia 

Valbom, a cerca de 3,5 km da ponte do Freixo, tendo ao longo 

destes nove anos de existência, contabilizado mais de 100 mil 

participantes. Com uma localização estratégica na margem 

direita do rio Douro e 4 hectares de extensão, constitui-se um 

excelente local para passear com a família e animais de 

companhia, ou praticar exercício físico na nova via pedonal/ci-

clável, com 3 Km de extensão até ao Multiusos de Gondomar.

Todos os anos, o Município de Gondomar foi investindo em 

novos equipamentos lúdicos com acesso livre e usufruto 

autónomo, que proporcionam aos visitantes, jardins temáticos 

para observação e interpretação da natureza, Parques de 

merendas, Parques infantis, Circuito de arborismo, Farm Golf, 

Slide e Parede de escalada e um bosque encantado, ao que 

acresce um Parque canino e um Centro de Aprendizagem e 

Reabilitação Comportamental Animal de Gondomar (CARCAG), 

para socialização canina com aulas periódicas.

Enquanto projeto intermunicipal de economia circular, promovi-

do em parceria com a LIPOR, a Horta Biológica comunitária da 

Quinta do Passal, inaugurada em maio de 2013, é uma das seis 

hortas existentes no Município que integra a estratégia de 

bioresíduos municipal e apoia as famílias na sua subsistência 

alimentar, já que os produtos hortícolas cultivados são exclusi-

vamente para consumo próprio. Possui 57 talhões, com mais de 

25m2, disponibilizados gratuitamente a agregados familiares 

de Gondomar interessados em praticar agricultura biológica e 

compostagem caseira.
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