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A

Quinta Pedagógica é um projeto de todos os Bracarenses e merece todo
o nosso empenho e ambição. É um espaço de excelência que tem sofrido
profundas alterações de forma a proporcionar uma experiência diferente e
cada vez mais enriquecedora a todos quantos o visitam.
Considerado um projeto de referência, o interesse pela Quinta Pedagógica já
ultrapassou as fronteiras Concelho de Braga, permitindo o contato
privilegiado com a natureza, num contexto educativo e pedagógico, sem
nunca esquecer a formação e consciência ambiental. Hoje, mais do que
nunca, este espaço aﬁrma-se como um equipamento imprescindível na
harmoniosa ligação que queremos estabelecer entre o ambiente urbano e o
mundo rural.
Ao longo dos anos, foram milhares as pessoas que passaram pela Quinta
Pedagógica e tiveram a oportunidade de realizar atividades únicas em torno
dos vários aspectos relacionados com a área agrícola e com as tradições
minhotas. Nesse sentido, não posso deixar de felicitar a dedicação e empenho
de todos os colaboradores que aqui desenvolvem a sua atividade, fazendo da
Quinta Pedagógica a sua segunda casa.
Foram realizadas diversas intervenções que permitiram dotar o espaço das
melhores condições para acolher os visitantes e diversiﬁcar a oferta. Mas
queremos continuar a fazer deste espaço uma referência ao nível formativo,
lúdico, terapêutico e inclusivo, não esquecendo a sua promoção turística.
Estou certo que existe, ainda, um enorme potencial por explorar e que o
projeto da Quinta Pedagógica de Braga continuará a crescer no futuro.
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Eng. Altino Bessa

Vereador do Ambiente e Desenvolvimento Rural

A

Quinta Pedagógica voltou a assumir-se como grande sala de aula a céu
aberto apontando aos mais jovens o caminho da sustentabilidade ambiental
e a valorização do mundo rural e das suas tradições. Este é seguramente o
equipamento de Braga, que melhor aplica o conceito da “ Economia Circular”,
procurando distinguir-se com boas práticas na busca do desígnio “ Lixo Zero”.
A grande aldeia global em que estamos inseridos tem pautado por um tom
cada vez mais sério e preocupado, no que confere às alterações climáticas e
às preocupações com as políticas ambientais. Continuamos a acreditar que
este é um compromisso geracional, que pode e deve ser respondido com uma
visão de futuro, apostando na educação para a responsabilização. É através
de mecanismos pedagógicos e projetos junto das escolas e das nossas
comunidades, que iremos ter sucessos colectivos. Cultivar as alterações de
hábitos, mas sobretudo assegurar que as futuras gerações assumem como um
empréstimo o mundo onde vivemos e não uma herança é o grande desaﬁo do
presente para amanhã.
Em Braga e na Quinta Pedagógica temos contribuído para deixar o mundo
melhor do que o encontramos!
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Fernando Pinto

Responsável pela Quinta Pedagógica

A

Quinta Pedagógica de Braga, retrata sobretudo às crianças em
particular e ao público em geral, a realidade de forma divertida e educativa,
integrando-as na vida real de um espaço rural, porque a maioria delas não
tem ideia de como é a vida no campo...
Aqui, neste espaço ao ar livre, a criança parte à descoberta de um ''mundo
fantástico'' em que pode interagir com animais e descobrir a natureza no seu
esplendor… e é da nossa responsabilidade proporcionar a este público
infanto-juvenil atividades pedagógicas que vão de encontro às suas
expectativas de aprendizagem, durante as visitas de estudo ou de um simples
passeio ao ﬁm de semana.
Na vertente inclusiva, porque não existem preconceitos, procuramos transpor
todas as barreiras físicas e imaginárias. Desde a primeira hora que o
Município, através deste projeto educativo, dá o seu contributo e resposta a
Escolas e Instituições que nos procuram… porque na Quinta Pedagógica,
exercemos ativamente o nosso papel na formação e na capacitação de
pessoas com NEE’s, proporcionando a alguns formandos, um período de
aprendizagem e integração no mundo do trabalho… e neste momento estão
a decorrer 3 CEI's+ (Contrato Emprego Inserção+ para pessoas com
deﬁciência), 2 jovens provenientes de agrupamentos e 1 voluntário… porque
queremos contribuir para uma sociedade mais justa, equitativa e inclusiva.
As tradições rurais minhotas, como a desfolhada, vindima e o magusto,
também são o ponto de encontro para os convívios intergeracionais,
proporcionando a miúdos e graúdos momentos únicos de alegria.
Temos também ao nível social vários projetos de voluntariado, dos quais
destacamos as hortas sociais ou o cultivo do algodão.
A Quinta Pedagógica tem um papel cada vez mais relevante ao nível
pedagógico, inclusivo, terapêutico e recreativo, razões para nos fazer uma
visita.
Ficamos à vossa espera!...
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Introdução
ste ‘’Ano em Revista’’ retrata mensalmente algumas das
E
atividades mais importantes que a Quinta Pedagógica realizou e
termina com uma análise quantitativa e qualitativa da sua atividade
deste ano.
Desde a sua abertura em 2004, a Quinta Pedagógica recebeu
385.698 visitantes. A Quinta Pedagógica tem-se aﬁrmado cada vez
mais nos últimos anos como um serviço municipal de excelência, no
seu papel pedagógico e tem tido uma procura sustentada nos anos
mais recentes por famílias e público em geral.
Em termos absolutos, este ano recebemos 40.592 visitantes,
com um decréscimo de 2,3% relativamente ao ano anterior, mais
relacionado com a diminuição de visitas ao ﬁm de semana, no
público em geral. Já no que consta às atividades pedagógicas,
este ano recebemos em ambiente educativo 16.745 crianças,
mais 1824 crianças provenientes de escolas de e fora do
concelho. Este dado é particularmente relevante, pois conﬁrma o
grau de dedicação e de superação que todos os dias a equipa da
Quinta demonstra para receber bem as crianças, educá-las,
sensibilizá-las e torná-las cidadãos mais conscientes ambientalmente.
Conseguimos assim continuar um caminho de consolidação
do nosso papel ao nível pedagógico, inclusivo, familiar e social.
Para o ano cá estaremos com mais novidades!
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JANEIRO
o dia 22 de janeiro comemoramos o 14º aniversário da Quinta
N
Pedagógica. O programa foi repleto de atividades, as crianças viram o novo
ﬁlme da visita guiada à quinta, plantaram alfaces, couves e semearam
plantas aromáticas e medicinais. O sr. Presidente do Município, dr. Ricardo
Rio e o Vereador do Ambiente, eng. Altino Bessa, apresentaram
publicamente a brochura “Quinta em Revista - ano de 2017”, o projeto do
futuro picadeiro e as 2 viaturas elétricas (uma aspiradora e uma lavadora)
no âmbito de uma candidatura apresentada ao Aviso n.º 557 – A/2017 do
Fundo Ambiental.
Estiveram presentes, o sr. Presidente do Município, dr. Ricardo Rio,
o Vereador do Ambiente, eng. Altino Bessa, a vereadora da Educação
dr.ª Lídia Dias, alunos e crianças provenientes de diversas instituições como
a EB1 Frossos, EB1 S. Pedro de Este, Fundação Vieira Gomes, Associação
S. José, séniores do Fundo Social dos Funcionários do Município e Empresas
Municipais para além de vários presidentes de Junta, diretores de
Agrupamentos, professores, parceiros institucionais e voluntários, num
total de 300 participantes. Para cantar os parabéns à quinta, contamos com
a presença do grupo coral do Banco Local de Voluntariado de Braga.
Deixámos aqui um agradecimento ao padrinho da Quinta Pedagógica,
o Pingo Doce do Braga Parque, que nos ofereceu o bolo de aniversário
e brindou-nos com a presença da sr.ª Diretora Elisabete Mesquita e
D. Filomena Azevedo.
A todos os presentes, o nosso muito obrigado!

8

Quinta
em revista

uma exposição do projeto “Higro” (https://higro.wordpress.com) que dá
ênfase à fauna e ﬂora de zonas húmidas e a alguns estudos realizados para
conservação dos mesmos. Para os mais pequenos, realizámos uma
atividade no charco da Quinta que foi criado no âmbito do projeto
“Charcos com vida” em 2017 e nele as crianças puderam observar alguns
animais que lá vivem como os anfíbios (rãs e sapos) e conhecê-los melhor.
Durante este mês começamos a preparar as crianças para a vinda da
Primavera e como tal, promovemos diversos ateliês de mini espantalhos,
que depois são colocados nas nossas hortas. Assim, durante este mês,
foram dinamizados 11 ateliês de construção de mini espantalhos, onde
participaram 227 crianças. Aprenderam a reutilizar tecidos, lã, copos de
iogurtes e a usar materiais orgânicos como a palha ou diversos paus.
Para além disso, ﬁcaram a saber como um espantalho nos pode ajudar na
proteção da nossa horta, afugentando as aves que picam nas folhinhas
jovens das nossas culturas.

2018

FEVEREIRO

o dia 2, a Quinta assinalou o Dia Internacional das Zonas Húmidas. Para
N
comemorar este dia importante, tivemos patente no edifício pedagógico
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MARÇO
A

Quinta Pedagógica, este ano recebeu 800 participantes na sua semana
da árvore. Apesar dos constrangimentos climatéricos, a semana foi um
verdadeiro sucesso! Esta foi uma semana intensa de trabalho com vários
dias temáticos. Comemoramos o início da primavera, o Dia Mundial da
Árvore (21) e da Água (22). Durante esta semana, cada instituição plantou a
sua árvore de fruto, semeou e plantou diferentes culturas quer ao ar livre
quer na estufa. Colocaram ainda os mini espantalhos nas hortas e
morangueiros. Recebemos crianças do concelho e também de fora,
nomeadamente de Aveiro, Porto, Vila Verde e Póvoa de Lanhoso.
Agradecemos ao nosso padrinho, o Pingo Doce do Braga Parque
pela oferta dos lanches às crianças no dia 21 e Leroy Merlin que foi parceiro
nesta iniciativa.
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(22 de Abril) e este ano assinalou esta efeméride no dia seguinte, com
vários ateliês de sementeiras e plantações. Recebemos cerca de 30 crianças
do jardim de infância de Esporões que aprenderam a conhecer diferentes
plantas, os seus usos e o quanto são importantes na proteção do nosso
planeta.
A Q.P. é um serviço municipal inclusivo e promove diferentes
programas de integração. Neste mês destacamos o voluntariado do
sr. eng. Edmundo Sousa, um eng. técnico agrário especialista que é
voluntário na Quinta desde 2005, onde por motivos de saúde iniciou o
cultivo de algodão. Uma cultura que lhe diz muito, especialmente porque
trabalhou durante 25 anos ligado a ela quer em Portugal, quer em
Moçambique. Estas experiências permitiram-lhe recuperar as suas
capacidades físicas e intelectuais depois de um problema grave de
saúde que teve (um acidente vascular cerebral).
O seu objetivo foi e continua a ser o de demonstrar às crianças e
visitantes de onde vem o algodão, o seu ciclo de vida e a sua ﬁbra chamada
de “Rei Algodão” ou “Alkutum”, derivado do árabe, que deu origem às
palavras “Algodão” e “Cotton” tão usado na linguagem moderna.
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A Quinta Pedagógica comemora há muitos anos o Dia Mundial da Terra
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C

omo é hábito, estivemos presentes na 51.ª edição da AGRO – Feira
Internacional de Agricultura, Pecuária e Alimentação, entre 10 e 13 de maio.
Este ano realizamos um programa inovador durante o certame. Destacamos
a organização da 1ª conferência técnica subordinada ao tema “A Agricultura
e o Ambiente ao serviço da comunidade educativa” e a presença da Quinta
na zona exterior da Agro, com uma tenda de dimensões consideráveis.
Relativamente à conferência, foi bastante participada e foi a primeira vez
que se organizou uma conferência dedicada à comunidade educativa e à
partilha de projetos unicamente municipais da região Norte. Para além da
Quinta Pedagógica de Braga, foram apresentados os projetos da Área
Protegida das Lagoas de Bertiandos e Quinta de Pentieiros do Município de
Ponte de Lima, o Parque Biológico de Gaia, do Município de Vila Nova de
Gaia, o Centro de Educação Ambiental de Vale de Cambra, do Município de
Vale de Cambra e o Centro de Interpretação e Monitorização de Viana do
Castelo (CMIA), do Município de Viana do Castelo. Agradecemos a
colaboração dos oradores convidados, a parceria da Esprominho e a oferta
dos lanches para as crianças participantes pelo Pingo Doce do Braga
Parque, padrinho da Q.P.. Relativamente à tenda da Quinta Pedagógica, a
mesma foi partilhada e dinamizada com com alguns parceiros, como o
Leroy Merlin e o Grupo Salvador Caetano. Tivemos em exposição alguns
dos nossos animais, como a nossa égua “Ginja” que também proporcionou
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passeios a charrete, aves de
capoeira, ovinos e caprinos de raças
autóctones. Desenvolvemos
showcooking´s com parceiros como
a Plantit e a Biobrássica para
ensinarem hábitos mais saudáveis e
promovemos ateliês de confeção do
pão e hortas urbanas e familiares. O
Leroy Merlin esteve presente com
mobiliário de jardim e o Grupo
Salvador Caetano esteve presente
com viaturas na tenda.
A Quinta Pedagógica é um
espaço por si só de comemoração
da biodiversidade animal e vegetal.
Iniciamos a Semana da Biodiversidade com uma largada de patos
e gansos no lago no dia 19, doados
por pais e avós de crianças que
visitam a Quinta. No dia 22, Dia
Internacional da Biodiversidade, a
equipa da Q.P. e do Leroy Merlin,
iniciaram a pintura da casa de rega
com o apoio da mascote “O João
Castor ”. Esta infraestrutura foi
gentilmente cedida pelo nosso
parceiro, assim como as tintas e
pincéis. Neste dia, crianças e
monitores deram início às pinturas
de bonitos animais e plantas. Os
moldes para as pinturas foram
elaborados por 4 alunas do curso de
Design de Comunicação da
Faculdade de Belas Artes do Porto.
Foi colocada uma placa de agradecimento ao parceiro Leroy Merlin
e às alunas de Design de Comunicação. Durante esta semana recebemos 440 participantes, maioritariamente de Braga, mas também
de Barcelos, Póvoa de Lanhoso e
Ponte da Barca.
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JUNHO
A Quinta Pedagógica colaborou mais uma vez, com os “Dias de Festa no
Parque da Ponte”, programa dinamizado pelo Município para as
comemorações do Dia Mundial da Criança. O programa era destinado ao
público escolar nos dias 1, 4 e 5 de junho e dedicado ao público em geral
(famílias) no 2 e 3 de junho.
A equipa da Q.P. dinamizou junto à estufa, várias oﬁcinas verdes, onde
todas as crianças tiveram oportunidade de sujar as mãos, tocar na terra,
semear, plantar, construir as suas hortas em ﬂoreiras, garrafas e até pneus,
mas também tiveram oportunidade de sentir aromas, com a elaboração do
seu saquinho de cheiro, com uma planta aromática da Quinta. Participaram
360 crianças nos vários ateliês pedagógicos dinamizados pela Quinta.
Paralelamente a este evento, a Quinta Pedagógica participou no
Festival de Sustentabilidade Ambiental “Greenfest” (www.greenfest.pt),
realizado pela primeira vez em Braga, de 1 a 3 de junho. A Quinta participou
com um stand, em parceria com o Leroy Merlin e dinamizou várias ações
durante o certame. Destacamos um dos melhores momentos deste festival,
no dia 1, Dia Mundial da Criança, a Quinta Pedagógica em parceria com o
IEFP – Instituto de Emprego e Formação Proﬁssional, proporcionou a
apresentação de uma peça de teatro intitulada “O País das Plantas”. As
formandas do IEFP vestiram-se a preceito e iniciaram o teatro que foi
um enorme sucesso! No ﬁnal todas as crianças tiveram oportunidade
de confraternizar com a mascote da Quinta Pedagógica, “O Quintas”.
No teatro participaram 150 crianças da EB1 Ponte Pedrinha e nos
workshop´s de sensibilização ambiental nos outros dois dias, cerca de
50 participantes de diferentes idades.

14

Quinta
em revista

JUNHO
No dia 29 de junho decorreu o Arraial dos Santos
Populares, que se caracteriza por um almoço típico de
santos populares. Este ano realizou-se no Centro Escolar
de S. Frutuoso devido às condições climatéricas
desfavoráveis. Este arraial foi organizado pela Quinta
Pedagógica, Banco Local de Voluntariado e Fundo Social
do Município. Para o sucesso desta iniciativa em muito
contribuiu a oferta de géneros alimentícios por parte do
M.A.R.B. e do Pingo Doce do Braga Parque. Tivemos cerca
de 90 séniores, provenientes do Fundo Social do Município e do Espaço Sénior de Celeirós, Aveleda e Vimieiro.

2018
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Município dinamizou pelo segundo ano, o programa de ocupação de
O
tempos livres intitulado “Férias na Quinta” para crianças e jovens, com
idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos, residentes nas várias
freguesias do concelho de Braga. Dado o sucesso deste programa em 2017,
este ano o programa foi alargado a duas semanas (2 a 6 de julho e 9 a 13
de julho), igual em ambas, mas destinado a participantes diferentes, 40 em
cada semana, para assim, darmos oportunidade a 80 crianças e jovens de
frequentarem este programa.
Relativamente à sensibilização ambiental, as crianças participaram
numa campanha de sensibilização em meio urbano, acompanhando os
varredores da AGERE, visitaram o aterro sanitário “Braval” e a ETAR de
Frossos.
Relativamente à componente agrícola e ambiental, as crianças
participaram em vários ateliês pedagógicos na Quinta Pedagógica. No que
concerne à interpretação da natureza e conhecimento de património,
visitaram o Mosteiro de Tibães e o Bom Jesus.
Também se divertiram com atividades radicais no Monte do Picoto e
desportivas no Parque da Ponte. Na Praia Fluvial de Adaúfe foram também
desenvolvidas atividades pedagógicas no âmbito do galardão “Bandeira
Azul”.
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O programa terminou com o “Festival de
Verão” no dia 14 de julho (sábado), que pela
primeira vez decorreu durante todo o dia, com
possibilidade de pic-nic´s para as famílias. Do
programa ﬁzeram parte diversas atividades
destinadas às famílias, como workshop´s do pão
ou de hortas ou de sabonetes assim como uma
peça de teatro destinada aos mais pequenos
“O Óscar” promovido pelo Teatro de Marionetas
do Porto. Os mais pequenos divertiram-se nos
insuﬂáveis e jogos tradicionais. No ﬁnal,
encerramos com um pequeno concerto “De pequenino
é que se canta aﬁnadinho”, de Paulo Leitão.
No dia 30 de julho, realizou-se mais uma edição do
“Semear para Colher”. Esta celebração foi um culminar
do ano de trabalho intenso na Quinta, que conta com a
participação dos utentes da APCB – Associação Paralisia
Cerebral de Braga, que são orientados pelos voluntários
das hortas sociais semanalmente uma vez por semana.
Neste almoço, foram usados legumes produzidos nas
hortas da Quinta. O convívio foi animado pelo grupo de
cantares do Banco Local de Voluntariado (BLV) e
participaram os voluntários do BLV, séniores do Fundo
Social do Município e Empresas Municipais e colaboradores da Quinta.
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AGOSTO
mês de agosto é habitualmente um mês de
O
preparação de novas atividades para o ano letivo e
preparação de toda a divulgação para escolas e outras
instituições de e fora do concelho.
A Q.P. esteve pelo segundo ano consecutivo,
presente na 61.ª Feira Franca de Tadim, que decorreu a
26 de Agosto. Tivemos em exposição, num stand
próprio, a nossa égua “Ginja”. Os visitantes tiveram
oportunidade de desfrutar de um passeio a charrete,
com a orientação e mestria do sr. João Malheiro, que em
conjunto com a nossa égua “Ginja”, proporcionaram
momentos únicos aos visitantes! O nosso obrigado à
Junta de Freguesia de Tadim pelo apoio prestado.

2018

19

SETEMBRO

endo um dos objetivos da Quinta Pedagógica a vivência das tradições
S
rurais, este mês é rico nesta temática. Realizou-se pelo 5º ano consecutivo,
a “Semana do Mundo Rural” que este ano se designou “Semana do Mundo
Rural e das Freguesias” e foi realizado pela primeira vez no Parque da Ponte.
Este evento tem por objetivo promover as tradições rurais minhotas e os
valores endógenos das diversas freguesias de Braga.
A Quinta esteve presente com dois espaços e vários parceiros. Numa
tenda, centrou mais as atividades pedagógicas em parceria com o “Nova
Arcada” que disponibilizou e montou uma quinta para os mais pequenos e
com o Leroy Merlin que também apetrechou a tenda com diverso material
usado na jardinagem. Tivemos um outro espaço mais dedicado à exposição
de animais da Quinta (ovinos, caprinos, aves de capoeira e a nossa égua
“Ginja”) em que os visitantes puderam tomar contacto mais direto com os
animais.
Nos dias 13 e 14, desenvolveram-se vários ateliês pedagógicos para
crianças com o parceiro “Planetário – Casa da Ciência – Centro de Ciência
Viva de Braga”. No dia 15, a Quinta recriou uma desfolhada tradicional
minhota, no anﬁteatro do Parque da Ponte, que contou com a participação
de cerca de 265 crianças de diversas instituições de Braga e 30 séniores do
Fundo Social do Município e Empresas Municipais, para um verdadeiro
contacto intergeracional. Agradecemos a oferta dos lanches ao Pingo Doce
do Braga Parque que mais uma vez, ajudou a que esta desfolhada fosse
um sucesso.
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Foram dinamizadas várias palestras técnicas com diversos parceiros,
das quais destacamos: a palestra sobre o património natural e construído, a
tertúlia sobre gastronomia biológica e palestra sobre plantas bravias
comestíveis e/ou condimentares e fruteiras silvestres. No sábado foram
ainda dinamizados ateliês de “Hortas para famílias” numa parceria com o
Leroy Merlin e oﬁcina de elaboração de bombas de sementes, em parceria
com a Ecoveiga. Durante o ﬁm de semana, decorreram vários
showcooking´s na tenda da Quinta, dos quais destacamos a “doçaria
conventual bracarense”, pelos Sabores de Braga, as “várias formas de
cozinhar os cereais”, pelo restaurante “Semente”, o “chocolate”, pela Fava de
Cacau e os “produtos biológicos” pela Biobrássica.
Ainda sem terminar o mês, este ano a Q.P. celebrou mais uma “Festa
das Colheitas” no dia 28 de setembro, com cerca de 200 crianças
provenientes da Bogalha e Centro Escolar de S. Frutuoso e 35 idosos do
Patronato S. Pedro de Maximinos. Houve momentos de grande partilha e
diversão, promovendo assim momentos de confraternização entre estas
duas gerações. Contamos ainda com a presença do sr. Vereador, eng. Altino
Bessa, que participou ativamente nesta desfolhada e vindima e vincou mais
uma vez que este é um dos objetivos da Q.P., promover a recriação destas
tradições rurais minhotas com as crianças e os séniores através de um
convívio intergeracional.
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N o início do mês assinalamos a “Semana do Animal”. No dia 3,
apresentou-se a primeira brochura produzida pelo Município intitulada
“Tem um animal doméstico?”, com o objetivo de informar os munícipes
sobre os cuidados que deve prestar ao seu cão ou gato. Esta apresentação
foi realizada pelo sr. Vereador, eng. Altino Bessa, que frisou que é essencial a
cooperação e compromisso da sociedade civil para se encontrar o tão
desejado equilíbrio para todos. Também esteve presente o Dr. Silva Afonso,
da Ordem dos Médicos Veterinários (OMV) do Norte e a veterinária
municipal, Dr.ª Liliana Carvalho.
No mesmo dia, a Quinta Pedagógica, promoveu um momento único,
mais uma largada de um patinho, oferecido por uma mãe e batizado de
“Matias”. Mãe e ﬁlho largaram o patinho no lago onde se juntou aos
residentes para viver em liberdade.
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No dia 4 de outubro, o “Dia Mundial do Animal”, recebemos uma
centena de crianças do Externato S. João do Bosco, de Viana do Castelo.
Tivemos uma sessão de adestramento de animais caninos com a Escola
Canina de Braga Nortdog, nossa parceira. Esta sessão foi dinamizada pelo
experiente Fernando Vilaça, responsável da Nortdog, que tem um
conhecimento extraordinário dos animais caninos. Fez-se acompanhar do
seu cão de raça Flat Coated Retriever de nome “Anúbis” e pelos colegas
Fernando Silva, que trouxe o seu cão de raça de Pastor-alemão de nome
“Puto”, e pela Conceição Rodrigues, que trouxe um casal da raça Pastor
Branco Suíço, de nome “Maia’’ e ‘’Lupo”. Os três donos, ﬁzeram vários
exercícios com os cães e houve oportunidade para as crianças tocarem e
fazerem alguns passeios com os cães também. Encerrou-se a Semana do
Animal com passeios a charrete na Quinta. Durante esta semana temática
recebemos 170 crianças.
Comemoramos ainda o “Dia Mundial do Ovo”, a 12 de outubro.
Foram realizadas diversas atividades relacionadas com o ovo e com os
seus benefícios. Neste dia recebemos crianças dos jardins de infância de
Sobreposta, Espinho e Pedralva que tiveram oportunidade de aprender a
fazer experiências com ovos, preparar uma cama para o nascimento de
novos pintainhos, realizar artes plásticas com casca de ovo e ainda
confecionaram deliciosos ﬁdalguinhos, que têm na sua composição ovos
da Quinta.
De 15 a 19 de outubro, comemoramos a Semana da Alimentação e
centenas de crianças aprenderam a confecionar uma deliciosa marmelada
com os marmelos da Quinta. Aprenderam também que devemos moderar
o consumo de sal, açúcar e gorduras a bem da nossa saúde.
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A
Quinta reviveu mais uma vez uma das tradições rurais minhotas, o
Magusto! Este ano recebemos crianças da EB1 das Parretas e a sua unidade
de multideﬁciência, séniores da Associação “O Salto”, do Fundo Social dos
Trabalhadores da Câmara Municipal e Empresas Municipais e do Instituto
Sénior de Braga.
As crianças deram o mote ao magusto, com a representação da lenda
de S. Martinho, vestidas a preceito e recriando todas as personagens da
lenda. No ﬁnal, todas cantaram uma canção alusiva ao Magusto deixando os
presentes verdadeiramente sintonizados com o espírito solidário de um
Magusto. Depois, todos os participantes, deliciaram-se com as castanhas
bem quentinhas acompanhadas de um sumo, gentilmente oferecidos pelo
nosso padrinho de excelência, o Pingo Doce do Braga Parque.
A Q.P. estima a vivência destas tradições, tendo por isso o cuidado
de promover o contacto intergeracional. As castanhas estavam deliciosas.
A Q.P. assinalou este mês também “Semana Europeia da Prevenção de
Resíduos” entre 17 e 23 de Novembro, cujo tema este ano foi a “Prevenção
de Resíduos Perigosos - É tempo de desintoxicar”. A semana começou com a
realização de uma forte campanha de sensibilização ambiental na
urbanização de Montélios (Real). Para esta campanha contamos com a ajuda
de 40 crianças do Centro Escolar S. Frutuoso que vestiram as fardas de
varredor disponibilizadas pelo nosso parceiro de organização, a “AGERE”.
Realizamos esta campanha em conjunto com diversos parceiros. Estiveram
presentes para a campanha de sensibilização o sr. Vereador eng. Altino
Bessa e parceiros: a AGERE esteve representada pela dr.ª Marta Vieira, a
Associação de Moradores de Montélios pelo seu Presidente, sr. Adolfo Reis,
a União de Freguesias de Real, Dume e Semelhe, com dois representantes,
sr. Romeu Gomes e sr. Pinheiro e o Centro Escolar de S. Frutuoso, pela
sua coordenadora, Prof.ª Dores Ferreira.
A Quinta assinalou ainda o “Dia da Floresta Autóctone”, a 23 de
Novembro, que tem como objetivo a divulgação da importância da
conservação das ﬂorestas naturais. Este ano foram plantadas diversas
árvores de fruto com duas turmas da EB1 de Gualtar que também
ofereceram uma alfarrobeira à Quinta.
Por ﬁm, foram colocadas placas das variedades regionais de macieiras.
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ateliê de artes plásticas. Todos os anos inova esta atividade, tentando
preservar a magia da época natalícia, mas também acrescentando
mensagens de sensibilização ambiental. Este ano recebemos diversas
instituições, que se empenharam em elaborar bonitos anjinhos, bonecos de
neve e botinhas de pai natal. Mencionamos aqui as instituições que
participaram na elaboração dos enfeites de natal deste ano: Centro Social e
Cultural de Valbom; JI de Arcos; JI de Fraião; Centro Escolar de S. Frutuoso;
Casa do Povo de Tadim; EB1 de Nogueira; Associação Maconde; Fundação
Vieira Gomes; Centro Escolar da Naia; EB1 de Estação (Tadim); Arca de Noé;
Associação “O Salto”, EB2,3 de Real (Unidade de multideﬁciência) e
Patronato N.ª Sr.ª da Torre num total de 450 participantes. A contribuição
de todos foi essencial para termos bonitos enfeites de Natal na árvore
de Natal, que se encontra nesta época natalícia no edifício principal da
Câmara, na Praça Municipal.
Durante o mês de dezembro, promovemos duas semanas de
“confeção de doces de natal”. Nestas duas semanas, as crianças
aprenderam a fazer bolo-rei e aletria. Participaram 230 crianças nestes
ateliês de cozinha temáticos.
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omo é habitual, a Quinta Pedagógica, dedica parte dos meses de
C
outubro e novembro à elaboração dos enfeites de natal, enquadrados no
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Desde a sua abertura em 2004, a Quinta Pedagógica recebeu
385.698 visitantes. A Quinta Pedagógica tem-se aﬁrmado cada
vez nos últimos anos como um serviço municipal de excelência,
no seu papel pedagógico, tem diversiﬁcado os públicos para
além do pré-escolar e criou nos últimos anos atividades para
séniores e crianças ou jovens com necessidades educativas
especiais. Para além disso, tem tido uma procura sustentada
nos anos mais recentes por famílias e público em geral que
procuram a Quinta aos ﬁns de semana para ter contacto com
a natureza e proporcionar aos seus ﬁlhos a troca de
experiências com os animais e as plantas da Quinta.
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Número de visitantes 2004 - 2018

Gráfico 1 – Evolução do número de visitantes desde 2004

Este ano o número total de visitantes está em linha com ano passado,
apenas com um decréscimo de 2,3% em número total de visitantes (menos
947 ao longo do ano). Em termos absolutos, este ano recebemos 40.592
visitantes, sendo este pequeno decréscimo mais relacionado com a
diminuição de visitas ao ﬁm de semana, no público em geral.

Evolução do número de visitantes 2015-2018

Gráfico 2 – Evolução anual do número de visitantes entre 2015 e 2018

2018
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A média de visitantes anual entre 2015 e 2018 foi de 37.356 visitantes,
demonstrando que ainda assim, este ano ﬁcamos acima da média.
Relativamente à distribuição dos 40.952 visitantes este ano, no gráﬁco
seguinte apresenta-se a sua distribuição ao longo dos meses do ano. Nos
meses de Primavera-Verão é notório o maior número de visitantes, graças
às condições climatéricas mais agradáveis, uma vez que a Quinta é um
espaço maioritariamente ao ar livre. Relativamente a Agosto, o decréscimo
deve-se à redução de atividades pedagógicas, devido às pausas letivas e ao
necessário planeamento do ano lectivo por parte da equipa da Quinta
Pedagógica. O mês que se registou maior número de visitantes foi o de
Julho, pois é um mês muito procurado por instituições de e fora do
concelho, para atividades de grandes grupos, encerramentos do ano
letivo mas também porque em Julho dinamizamos o programa “Férias na
Quinta” e também o “2º Festival de Verão”.

Distribuição mensal do número de visitantes em 2018

Gráfico 3 – Distribuição mensal dos visitantes ao longo do ano de 2018

Já no que consta às atividades pedagógicas, este ano recebemos em
ambiente educativo 16.745 crianças, mais 1824 crianças provenientes de
escolas de e fora do concelho. Este dado é particularmente relevante,
pois conﬁrma o grau de dedicação e de superação que todos os dias a
equipa da Quinta demonstra para receber bem as crianças, educá-las,
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sensibilizá-las e torná-las cidadãos mais conscientes ambientalmente, uma
vez, que este é o público de pelo qual este projeto municipal foi criado e
sem dúvida, orgulha o Município que o mesmo tenha vindo a crescer
sempre, sendo 2018 o melhor ano a este nível.
Distribuição dos públicos entre 2015 - 2018

2015
2016
2017
2018

Gráfico 4 – Distribuição dos diferentes públicos recebidos na Quinta entre 2015 e 2018

A Quinta Pedagógica disponibiliza para a atividade pedagógica vários
ateliês temáticos em diferentes áreas para os diferentes públicos (escolar,
sénior e com necessidades educativas especiais) num total de 40 atividades
à escolha. As instituições que nos contactam podem optar por ateliês nas
áreas de agro-pecuária, ambiente, equestre, cozinha, artes plásticas, olaria e
ainda na recriação de histórias com mensagem pedagógica para crianças
(fábula). Para além destes ateliês, a Quinta recria e comemora as tradições
rurais minhotas como é o caso da desfolhada, vindima e magusto e
comemora os dias temáticos relacionados com a agricultura e o ambiente,
como são exemplo o dia da ﬂoresta autóctone, da árvore, do ambiente, da
biodiversidade ou da criança. Nos últimos anos, tem feito um esforço
acrescido a disponibilizar ateliês especíﬁcos e de cariz mais lúdico em
períodos de pausas letivas (“férias”). Estes têm vindo a ser cada vez mais
procurados por estabelecimentos de ensino, IPSS´s e ATL´s.
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Em 2018, fez pela segunda vez um programa de ocupação de tempos
livre “Férias na Quinta”, com a duração de duas semanas, para 40 crianças
diferentes em cada semana.
A dinâmica pedagógica da Quinta, está patente no gráﬁco seguinte,
do qual se depreende que no ano 2018 o ateliê mais participado foi o de
agro-pecuária, com 4140 crianças demonstrando bem que a ligação à terra
é fundamental na educação das crianças. De seguida, o ateliê de artes
plásticas com 2785 crianças, depois o de cozinha com 2182 crianças,
onde se destacam as atividades de confeção do pão e dos biscoitos
bracarenses “ﬁdalguinhos”. Depois foi o ateliê equestre com 1638 crianças,
que gostam do contacto com os cavalos, depois o ambiente com 952
crianças que serão cidadãos mais conscientes ambientalmente, o peddy
paper com 646 crianças que divertindo-se aprendem imenso sobre
agricultura e a Quinta. Já a terminar, participaram no barro 497 crianças e
na fábula 469 crianças.
Distribuição dos ateliês pedagógicos em 2018

Gráfico 5 – Distribuição das atividades pedagógicas em 2018

Todos os ateliês descritos anteriormente, têm a orientação de um
monitor da Quinta Pedagógica devidamente habilitado para o efeito e
incluem visita guiada também. Recebemos também a solicitação de uso do
espaço, em forma de visita livre e no ano de 2018 este ateliê contabilizou
uma participação de 3449 crianças.
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AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL

Município de Braga

www.cm-braga.pt
www.quintapedagogica.cm-braga.pt
facebook.com/quintapedagogicabraga

Quinta Pedagógica - Centro de Formação e Experimentação Ambiental
Quintas

Caminho dos Quatro Caminhos (junto à capela de S. Frutuoso)
Real - 4700-288 BRAGA - Telef. 253 623 560
email: quinta.pedagogica@cm-braga.pt
Coordenadas GPS: N 41.560861, W -8.437033

