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O nosso objectivo é trazer os jovens para mais perto da natureza, dos animais e uns
dos outros através de divertidas actividades ao ar livre. Os jovens participam numa
variedade de actividades como Caminhada, Kayaking, Sup Paddling, Workshops de
Circo, BTT.
Queremos garantir que os jovens voltam para casa com memórias positivas e muitos
novos amigos.
A Quinta é um espaço descontraído e relaxante na aldeia de Salir do Porto onde estão
situadas as Dunas de areia maiores de Portugal e a incrível baía de S. Martinho do
Porto.

Temos experiência com jovens e atividades desportivas e artísticas e falamos
Portugues, Inglês, Francês e Espanhol.
Os campos são promovidos pela Associação Pelicano Radiante, sem fins lucrativos, com a
Licença de Actividades de Natureza do Turismo de Portugal e com os seguros necessários.

Ótima localização na Quinta de Salir, na aldeia costeira de Salir do Porto
Uma experiência internacional única
Fantástica combinação de atividades divertidas, de desenvolvimento pessoal e
aprendizagem.
Tempo para criar novos laços de amizade e realmente desfrutar da natureza
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UM DIA N’A QUINTA

Os nossos dias no campo estão abertos a todos os jovens entre os 8 e os 17 anos de idade.

Começam às 10 da manhã e vão até às 16:30 de Segunda a Sexta-feira. Um dia no campo

oferece aos participantes a experiência de um dia divertido e cheio de atividades ao ar livre

junto com a oportunidade de aprender e desenvolver muitas competências importantes para a

vida.



Um dia n’A Quinta pode ser assim:

09h45-10h00 Chegada

10h00-12h30 Aventura na natureza

12h30-13h30 Piquenique almoço (trazem de casa) @ A Quinta

13h30-15h30 Tardes criativas e workshops @ A Quinta

15h30-16h30 Snack e tempo livre para brincar

16h30 Chegada dos pais

As atividades incluem

● Caminhadas e limpeza pela costa e pela praia
● Visitas aos marcos históricos e naturais das redondezas como as pegadas dos

dinossauros, moinhos de vento, capela de Santana ou as Dunas de Salir do
Porto.

● Segundas-feiras Kayaking e Sup Paddle Boarding
● BTT
● Atividades na praia e desportos de equipa.
● Parque natural e aventura
● Workshops criativos (Construção, pintura, música, vídeo)
● Workshop de circo e jogos de exterior
● Ajudar com os animais da Quinta e Jardinagem
● Desafios de grupo divertidos e muito, muito mais



Dia no Campo Preço:  120 Euros sócios /semana
165 Euros não sócios /semana

6-8 anos August 15-19

8-13  anos July 4-8

8-13  anos cheio July 25-29

8-13  anos cheio August 1-5

8-13  anos August 22-26

10-17 anos July 18-22
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3 a 8 DIAS N’A QUINTA



Não há nada mais divertido do que passar uns dias a acampar com os nossos
amigos.O programa da Quinta com estadia, varia entre 2 a 7 noites aqui na Quinta. As
tendas são separadas por rapazes e raparigas e dormem no máximo 4 por tenda. As
tendas estão situadas na parte central da Quinta mesmo ao lado das responsáveis.
Possibilitando uma supervisão constante. Os participantes têm acesso a uma casa de
banho natural e a duche quente. Os campos são organizados por grupos de idades
semelhantes e temos crianças e jovens de todo o mundo. Os campos têm os objetivos
de desenvolver amizades, criar competências pessoais e passar umas boas férias.

Atividades durante o campo incluem:

● Caminhadas e limpeza pela costa e pela praia
● Visitas aos locais históricos das redondezas como as pegadas dos dinossauros,

moinhos de vento, capela de Santana ou as Dunas de Salir do Porto.
● Segundas-feiras Kayaking e Sup Paddle Boarding
● Bicicletas de montanha
● Atividades na praia e desportos de equipa.
● Parque natural e aventura
● Workshops criativos ( Construção, pintura, música, vídeo)
● Workshop de circo e jogos de exterior
● Ajudar com os animais da Quinta e Jardinagem
● Desafios de grupo divertidos e muito, muito mais
● Atividades ao fim da tarde, música e jogos

Exemplo de um dia típico

07h30-08h00  Acordar
08h00-08h30  Pequeno Almoço
08h45-09h15  Encontro da manhã e conversa
09h15-09h30  Atividades diárias plano e info
09h00-12h30  Kayaking às Segunda-feira na Baia de S Martinho do Porto
12h30-13h30  Almoço
13h30-15h00  Atividades da tarde como um jogo de Ultimate Frisbee na praia
15h00-15h30  Snack
15h30-17h30  Workshop de competências de natureza
18h00-18h30  Tarefas da Quinta e alimentar os animais
18h30-19h30  Tempo livre
19h30-21h30  Churrasco seguido de jogos



21h30-22h00  Volta à tenda para uma boa noite de sono.

Isto é só um exemplo do dia. Os campos têm muitas atividades e supervisão constante.
Os dias podem variar dependendo das condições meteorológicas e dos participantes.
O nosso objetivo é criar um espaço e tempo divertido, descontraído e criar memórias e
amigos para a vida

Campos com estadia

10-14 anos
cheio

Julho 26-29 (2 noites)
Preço: sócios 250€ não sócios 325€

14-17 anos Agosto 8-14 (6 noites)
Preço: sócios 480€ não sócios 525€

18-24 anos Agosto 29-Setembro 4 (6 noites)
Preço: sócios 480€ não sócios 525€
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