
Exterior

O Centro de Interpretação e 

Educação Ambiental “Quinta do 

Peral” é um espaço com cerca de 

2 000 m2, localizado na antiga 

Escola Primária do Peral, em São 

Brás de Alportel, município do 

sotavento algarvio. 

Com uma oferta diversificada de 

espaços e actividades, a Quinta do 

Peral convida jovens e menos jovens 

a (re) descobrir os valores do campo 

e a colaborar nas tarefas quotidianas 

da vida na quinta: dar de comer aos 

animais, participar nas actividades 

da lavoura, nas hortas e no pomar, 

ajudar na cozedura do pão, partilhar 

os segredos do fabrico das 

compotas, entre muitos outros 

desafios para um dia diferente em 

contacto com a natureza.

Horário:

De terça-feira a Sábado

15 de Setembro > 15 de Junho:

10.00h > 16.30h

16 de Junho > 14 Setembro:

16.00h > 20.00h

Período de Encerramento para Férias: 

15 Julho > 15 de Agosto

A Quinta do Peral disponibiliza um 

conjunto de actividades de carácter 

regular e permanente, mas também 

semanas temáticas e actividades 

alusivas a datas comemorativas. 

Solicite-nos o Calendário de Actividades 

e a Ficha de Inscrição e não deixe de 

viver um Dia Diferente, na Quinta do 

Peral.

Actividades regulares na Quinta:

Atelier's: 

Papel reciclado, papel animado*
Energias renováveis: construção de fornos 
solares / construção de carrinhos solares*
Construção de ninhos*
Construção do “Jardim Suspenso”*
Compostagem

Oficinas dos Sabores*:
Como se faz o pão / Como se fabricam as 
compotas

Jogos:
“Brincar na Quinta” - Jogos Ambientais e 
Tradicionais 

Visitas Temáticas:
À descoberta da Quinta
À descoberta dos animais da Quinta “Animaia”
À descoberta da história do pão - Moinho do 
Bengado*
Passeios de Burro*
Actividades na Horta
Peddy Papper “Quinta do Peral”*

Festas:
“O meu aniversário na Quinta”*
Programas de Férias:  “Férias na Quinta”*

* Actividades cuja participação carece de inscrição prévia

Centro de Interpretação e Educação 
Ambiental - Quinta do Peral

Município de São Brás de Alportel

Tel. 289 845 420 / 289 840 028
Fax. 289 842 455
E-mail: quintadoperal@cm-sbras.pt
Internet: www.cm-sbras.pt
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A criação da Quinta do Peral dá continuidade ao trabalho Dirigida especialmente aos mais jovens, com um vasto 

que tem vindo a ser desenvolvido pela Câmara conjunto de actividades adaptadas aos vários escalões 

Municipal, na área da educação ambiental, em estreita etários, a Quinta do Peral convida crianças e adultos, 

colaboração com as escolas do concelho, e pretende escolas e famílias, a partilhar dos afazeres do quotidiano 

constituir-se como um pólo dinamizador da acção do de uma quinta tradicional do barrocal algarvio e procura 

município nesta área e, simultaneamente, um espaço de transmitir a mensagem urgente da necessidade de 

interpretação da natureza e um novo local de interesse respeitar, defender e preservar a vida animal e o meio 

turístico. ambiente da região.

A Quinta do Peral está dotada de um conjunto 

diversificado de espaços, para proporcionar ao visitante 

uma ampla oferta de actividades:

> No Centro de Interpretação, há muito para descobrir, 

com um espaço de consulta de publicações informativas e 

uma sala multiusos, que acolhe exposições temáticas, 

ateliers, jogos e muitas actividades, com o 

acompanhamento de um técnico especializado.

> Na Horta Pedagógica, o Sr. José ensina os segredos da 

terra e com ele podemos aprender a semear, a mondar, a 

sachar ou a regar. Podemos ver crescer as plantas e 

acompanhar o amadurecimento dos frutos. Na Hortinha dos 

Cheiros, descobrimos a utilidade das plantas aromáticas e 

medicinais disponíveis na natureza.

> A Casa do Forno guarda a sabedoria da cozinha das 

nossas avós… Com a ajuda da D. Maria, podemos aprender 

a amassar e a cozer o pão, e a confeccionar deliciosas 

compotas, nas divertidas oficinas de sabores.

> Num passeio pelas Casas dos Animais, ficamos a 

conhecer os verdadeiros residentes desta Quinta: as 

ovelha, as cabras, as galinhas, os faisões, os coelhos, as 

rolas, os patos e tantos outros... 

Na Cabana, encontramos o simpático burro Zacarias, 

sempre disposto a levar-nos num divertido passeio. 

E no centro da Quinta, o Lago é um espaço agradável, que 

nos permite observar as aves, os cágados e os peixinhos 

que têm aqui a sua casa.

> No Cantinho da Compostagem, podemos descobrir 

este interessante processo ecológico de valorização de 

resíduos.

> Se quisermos fazer um piquenique e descansar um 

pouco, o Parque de Merendas, junto à Nascente do 

Riacho, é o local ideal para o lazer e o convívio.

> E no Parque da Alfarrobeira, temos encontro marcado 

com a brincadeira, em saudável contacto com a natureza!

Objectivo:


