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Dr. Ricardo Rio
Presidente da Câmara Municipal

JA
 NEI
RO

Ao longo dos últimos anos foram realizadas diversas intervenções que 
permitiram dotar o espaço das melhores condições para acolher os 
visitantes e diversicar a oferta educativa e pedagógica, 
transformando a Quinta num espaço de referência ao nível formativo, 
lúdico, terapêutico e inclusivo, não esquecendo a sua promoção 
turística.
Na passagem de mais um aniversário, não posso deixar de 
felicitar a dedicação e empenho de todos os colaboradores 
que aqui desenvolvem a sua actividade, fazendo da Quinta 

Pedagógica  a  sua  segunda  casa.

Ao longo dos últimos anos, foram milhares as pessoas que 
passaram pela Quinta Pedagógica e tiveram a oportunidade de 

realizar actividades únicas em torno dos vários aspectos 
relacionados com a área agrícola e com as tradições minhotas.

A Quinta Pedagógica é 
actua lmente  um espaço  de 

referência no Concelho de Braga, 
proporcionando aos Bracarenses e visitantes 

uma experiência diferenciadora e cada vez mais 
enriquecedora.

Estou certo que existe, ainda, um enorme potencial 
por explorar e que o projecto da Quinta 

Pedagógica de Braga continuará a  
crescer  no  futuro.

Hoje, mais do que nunca, a Quinta Pedagógica de Braga arma-se 
como um equipamento imprescindível na harmoniosa ligação que 
queremos estabelecer entre o ambiente urbano e o mundo rural.
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Eng. Altino Bessa
Vereador do Ambiente e Desenvolvimento Rural
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Do ano que nda, faço um balanço assaz positivo e o intento é o 
de continuar a contribuir com excelência, inovação e dedicação 

para a prestação de serviços na área socioeducativa, privilegiando 
o contacto com os usos, costumes e tradições rurais e incentivando 
a partilha de experiências e saberes entre gerações. 
Facto é que o Município de Braga tem o privilégio de ter este espaço 
extraordinário ao serviço da cidade e, arrisco dizer, do país. Um espaço 
onde é possível viver a natureza na cidade, numa saudável promoção 
das inter-relações entre o meio ambiente e a sociedade. 

Celebramos a “vida” daquela que fez e continuará 
a fazer a diferença na vida de todos os que a 

visitam. Parabéns a todos os que são e 
fazem Quinta Pedagógica 

todos os dias!

Brio no projeto que ao longo dos anos tem vindo a 
crescer substancialmente; brio na equipa exímia que 

todos os dias sabe SER e FAZER um espaço dedicado a 
todos quantos por ele passam. 

A “nossa” Quinta Pedagógica é o vivo exemplo da ligação que se esta-
belece entre a escola e os equipamentos de educação ambiental 
existentes nas cidades e que tornam este num lugar fascinante 
para crianças e adultos. Num momento em que os problemas 
ambientais atingem escalas preocupantes, projetos como 
este assumem grande relevância na consciencialização para 
a proteção da natureza e da biodiversidade e este é um 

dos nossos propósitos. 

A Quinta Pedagó-
gica cumpre o seu 16.º ani-

versário e o sentimento que impera, 
fazendo uso da gíria minhota, é brio! 



Fernando Pinto
Responsável pela Quinta Pedagógica

A Quinta Pedagógica de Braga, desde a sua 

fundação a 21 de janeiro de 2004, tem como objetivo 

basilar dar a conhecer aos mais novos a vida real do 

campo, seus usos e costumes e manter vivas as tradições 

seculares minhotas.

A biodiversidade existente neste espaço educativo, leva a criança à 

descoberta de um mundo fantástico em que pode interagir com 

animais e plantas, em contexto de aprendizagem ou de lazer... e a 

diversificação de atividades de carácter pedagógico que, no decorrer 

dos anos, têm «abraçado» grupos heterogéneos é fruto de um serviço 

de excelência prestado, quer à comunidade educativa em particular, 

quer aos cidadãos que nos visitam, sobretudo aos fins de semana... 

Ficamos à vossa espera!...

Nestes dezasseis anos de existência, continuamos no caminho da 

consolidação do nosso papel ao nível pedagógico, inclusivo, 

familiar e social, razões fundamentais para nos fazer uma 

visita.
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Introdução

O ano de 2019 foi mais uma vez, um ano 
de inúmeros desaos, todos eles feliz-
mente alcançados! Iniciamos esta edição 
do “Ano em Revista” recordando mensal-
mente as atividades mais relevantes que 
se  realizaram.

Desde a abertura da Quinta Pedagógica 
em 2004, o número de visitantes foi 
aumentando de forma consistente ano 
após ano, havendo um crescimento mais 
acentuado nos últimos anos. Desde 2004, 
tivemos a honra de receber 427.317 visi-
tantes contabilizados até ao nal do ano 
de  2019.

Nesta edição do “Ano em Revista” é 
feita ainda uma análise estatística mais 
pormenorizada da atividade da Quinta, da 
evolução do número de visitantes, do seu 
perl nos últimos cinco anos, da distribui-
ção mensal de visitantes e das atividades 
pedagógicas realizadas ao longo do último 
ano. Em 2019 recebemos 41.619 visitan-
tes, representando um acréscimo de 
1027 visitantes, comparativamente com 
o ano anterior. O objetivo do tratamento 
estatístico destes dados é permitir de 
uma forma transparente, a divulgação da 
dinâmica da Quinta Pedagógica no ano          
de 2019, sem esquecer o seu percurso  
desde  a  sua  abertura.

6
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março

janeiro

A Quinta Pedagógica assinalou o seu 15.º aniversário no dia 21 de janeiro 2019. 
O programa foi repleto de atividades nas quais participaram 70 alunos da EB1 do 
Bairro da Misericórdia, 26 crianças da Fundação Vieira Gomes, 15 crianças da Asso-
ciação S. José, 50 crianças da Associação Maconde, 10 utentes da APCB (Associa-
ção de Paralisia Cerebral de Braga), 25 séniores do Fundo Social dos Funcionários do 
Município e Empresas Municipais e 20 Voluntários do Banco Local  de Voluntariado.

Seguiu-se o grande momento 
da manhã! Os Parabéns à Quinta 
Pedagógica! As crianças estavam 
ansiosas para provar o bolo, que 
estava delicioso, mais uma vez 
gentilmente oferecido pelo padri-
nho da Quinta, o Pingo Doce - 
Braga Parque, que também se 
fez representar pela sua direto-
ra,  dr.ª Elisabete Mesquita e Filo-
mena Azevedo. A todos os presen-
tes,  o  nosso  muito  obrigado!  

Contamos com a presença de ilustres convidados e parceiros, como o sr. Presi-
dente do Município, dr. Ricardo Rio que saudou toda a equipa da Q.P. pelos 15 anos de 
trabalho desenvolvido. De seguida o sr. Vereador, eng. Altino Bessa, responsável pelo 
Pelouro do Ambiente, fez um balanço quantitativo do número de visitantes e agrade-
ceu a todos os parceiros sem exceção pelo contínuo 
apoio a este projeto municipal. Do executivo 
municipal estiveram também presentes a 
sr.ª vereadora da Educação, dr.ª Lídia 
Dias e o sr. vereador do Património,            
dr.  Miguel  Bandeira.

janeiro
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Durante o mês de fevereiro a 

Quinta promove vários ateliês de 

artes plásticas para ensinar às 
crianças a elaborarem os mini-         

-espantalhos. Dado que este mês 
antecede a Primavera, as crianças 

aprendem os benefícios da coloca-
ção dos mini-espantalhos na pro-
teção da nossa horta, afugentando 

as aves que picam nas folhinhas 
jovens das nossas culturas. As 

crianças aprenderam a fazer os 
mini-espantalhos com a reutiliza-

ção de tecidos, lã, copos de iogur-

tes, vasos plásticos, materiais 
orgânicos como a palha ou diversos 

paus. Participaram 221 crianças 
nos ateliês de artes plásticas, 

durante  este  mês.

fevereiro
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março

A Quinta Pedagógica mais 

uma vez cumpriu o seu papel na 
sensibilização ambiental, dina-

mizando a “Semana da Árvore” 
entre 18 e 22 de março. Parti-

ciparam 600 crianças ao longo 

da semana em atividades diver-
sicadas como plantações de 

hortícolas, sementeiras de 
plantas aromáticas e medici-

nais ou plantações de moran-
gueiros.

Agradecemos ao nosso 

padrinho, o Pingo Doce - Braga 
Parque pela oferta dos lanches 

às crianças no Dia Mundial da 
Árvore. 
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Entre os dias 28 e 31 de março, a Quinta 

Pedagógica participou na “52.ª Feira AGRO”, 

que decorreu no Altice Fórum Braga. Teve uma 

presença bastante dinâmica através de uma 

tenda com exposição de animais e dinamização 

de  diversos  workshop´s. 

Quanto ao programa técnico, apresen-

tou a sua primeira brochura dedicada ao cul-

tivo do algodão que serviu igualmente para 

homenagear um dos voluntários mais antigos 

da Quinta, o sr. eng. Edmundo Sousa que foi o 

grande impulsionador do cultivo do algodão na 

Quinta desde 2005. É um grande especialista 

nesta cultura e dedicou a maior parte da sua 

vida prossional ao cultivo do algodão quer em 

Portugal, no Ministério da Agricultura, no 

Instituto de Investigação Agrária e Veterinária 

(INIAV), quer em Moçambique em variadas 

empresas. A edição desta brochura só foi 

possível com o apoio da ATAHCA (Associação 

de Desenvolvimento das Terras Altas do 

Homem, Cávado e Ave) e do seu presidente, 

prof. Mota Alves, a quem muito agradecemos. 

Estiveram presentes dezenas de pessoas, 

entre elas familiares e amigos do sr. eng. 

Edmundo  Sousa.

março
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A Quinta dinamizou ainda através 

do Gabinete de Apoio ao Agricultor uma 

sessão de esclarecimento sobre a vespa 

das galhas do castanheiro, os seus 

estragos e meios de luta biológica, diri-

gida a produtores do concelho e a            

técnicos  da  área  agrícola.

Tivemos também uma ação de sen-

sibilização promovida em parceria com a 

ACT (Autoridade para as Condições no 

Trabalho – núcleo de Braga), onde parti-

ciparam dezenas de alunos que também 

tiveram oportunidade de usufruir de 

passeios a charrete com a nossa             

égua  Ginja.

Para as famílias, no m de semana, 

tivemos a apresentação de um livro               

“A minha horta é biológica” (Arte Plu-

ral/Bertrand), da autoria do arq. Miguel 

Maria Brito e prof.ª Isabel Maria de Mou-

rão, da Escola Superior Agrária de Ponte 

de Lima/IPVC e vários workshop´s de 

hortas dedicados às famílias, realizados 

em parceria com o Leroy Merlin, par-

ceiro ocial da Quinta nesta temática.

Estes dias na AGRO foram inten-

sos de trabalho inteiramente compensa-

dos pela participação de centenas de 

crianças e famílias nas atividades dina-

mizadas  pela  Quinta.

Encerramos com uma prova de 

vinho verde dinamizada pela CAVAGRI 

(Cooperativa Agrícola do Alto Cávado), 

pelo eng. António Martins e eng. Pedro  

Duarte. 

março
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abril

No mês de Abril, em período 

de pausas letivas, a Quinta rece-
beu dezenas de crianças de e fora 

do concelho para participação nos  
ateliês  de  férias  de  Páscoa. 

As várias atividades desen-

volvidas foram na área de agro-          
-pecuária, com sementeiras e 

plantações, na área das artes 
plásticas, com os coelhinhos de 

Páscoa ou os sabonetes, cientis-
tas por um dia, com a elaboração 
do slime, na área equestre, na área 

da cozinha (bombons ou dalgui-
nhos) ou o peddy-paper de desco-

berta  da  Quinta. 2019 13



maio

Dia Nacional de Prevenção 

e Segurança no Trabalho 2019 
- Com o tema “Um futuro do 

trabalho seguro e saudável” 

assinalou-se no dia 3 de maio em 
conjunto com a unidade local de 

Braga da Autoridade para as 
Condições no Trabalho (ACT). As 

crianças visionaram um lme 
sobre segurança e participaram 
na fábula cujo tema é precisa-

mente a "Segurança na Quinta". 
No nal, estiveram em contacto 

com o “Napo” e no nal, tiveram 
ainda direito a um brinde  ofere-

cido  pela  ACT.

Durante este mês também 
se assinalou o Dia Internacional 

da Biodiversidade (22), e duran-
te essa semana centenas de 

crianças participaram na tos-
quia das ovelhas da Quinta, 
aprendendo a valorização das 

raças autóctones, como é o 
caso da Bordaleira Entre Douro 

e  Minho.
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maio

O mês terminou com a come-
moração do Dia Mundial da Crian-

ça, um dia temático que todos os 
anos é assinalado pela Quinta Peda-
gógica. Este ano contamos com a 

presença de mais de duas cente-
nas de crianças do Centro Escolar 

da Pícua (Maia), que participaram 
em diversos jogos tradicionais, 

atividades lúdicas, peddy-paper           

“À descoberta da Quinta”, pas-
seios de charrete e visitas guia-

das.
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junho

A segunda edição do Greenfest, 

festival para a sustentabilidade              

ambiental, decorreu entre 6 e 9 de 
junho num cenário magníco, o Mos-

teiro de Tibães e superou todas as 
expectativas da organização. O Muni-

cípio esteve presente através da 
Quinta Pedagógica que promoveu o 
contacto com alguns animais, pas-

seios equestres e dinamizou vários 
workshop´s de hortas, quer para 

crianças  quer  para  adultos.
A presença da Quinta não seria a 

mesma sem a preciosa colaboração 

de parceiros como o Leroy Merlin,    
que cedeu material para exposição e 

workshop´s e do Parque Aventura            
do Picoto, que cedeu uma vaquinha 

insuável para as crianças terem a 
experiência de uma ordenha durante  
o  certame.
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No dia 28 de junho 
decorreu o arraial dos san-

tos populares, que se carac-
teriza por um almoço típico 

de santos populares. Este 
arraial foi organizado pela 
Quinta Pedagógica, Banco 

Local de Voluntariado e Fundo 
Social do Município. Tivemos 

cerca de 60 séniores pre-
sentes e assim se cumpriu 

mais uma tradição na Quinta 

Pedagógica.

junho
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julho

Relativamente à sensibilização ambiental, as 
crianças participaram numa campanha de sensibi-

lização em meio urbano, acompanhando os varre-
dores da AGERE e visitaram o aterro sanitário da 

Braval. Relativamente à componente agrícola e 

ambiental, as crianças participaram em vários 
ateliês pedagógicos na Quinta Pedagógica e um no 

âmbito da Ciência Andante (em parceria com a 
Universidade do Minho). No que concerne à inter-

pretação da natureza e conhecimento de patrimó-
nio, visitaram o Mosteiro de Tibães e o Bom Jesus. 
Também tiveram oportunidade de participar em 

atividades radicais e desportivas no Parque do 
Picoto e Parque da Ponte. Também usufruíram da 

Praia Fluvial de Adaúfe, interpretaram as espécies 
da galeria ripícola e participaram em jogos tradi-

cionais. 

O Município dinamizou pelo terceiro ano, o 

programa de ocupação de tempos livres “Férias da 

Quinta” para crianças e jovens, com idades entre 
os 6 e os 12 anos, residentes nas várias fregue-

sias do concelho de Braga nas duas primeiras 
semanas de Julho. O programa foi destinado a 

participantes diferentes, 40 em cada semana, 
para darmos oportunidade a 80 crianças e jovens 
de  frequentarem  este  programa.
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julho

O culminar deste programa fez-se com a 

celebração do 3º Festival de Verão no dia 13 de 

julho (sábado). Este ano o festival contou com a 

colaboração de diversos parceiros, que engran-

deceram muito o programa do festival. Tivemos 

insuáveis e jogos tradicionais, medalhões dos 

super animais da Quinta, pintura da “Aldeia dos 

Gatos” (Abandonedpets), uma peça de teatro 

infantil (Mala D´Arte) um espetáculo de magia 

(Karter Mendes), um workshop de percussão 

pelos Bomboémia (UMinho) e uma demonstração 

de cães treinados (Escola Nortdog). Foi o festival 

mais participado desde o seu inicio, com a pre-

sença  de  centenas  de  famílias.

No dia 25 de julho realizou-se mais uma  

edição do “Semear para Colher”, um convívio de 

séniores que marca o ano de trabalho intenso nas 

hortas da Quinta. Conta com a participação dos 

utentes da APCB – Associação de Paralisia Cere-

bral de Braga que são orientados pelos voluntá-

rios das hortas sociais semanalmente uma vez 

por semana. O convívio foi animado pelo grupo de 

cantares do Banco Local de Voluntariado. Partici-

param cerca de 70 séniores provenientes do 

Banco Local de Voluntariado, Fundo Social do 

Município  e  Empresas  Municipais.
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agosto

Durante o mês de Agosto, a Quinta 

preparou o plano de atividades para envio             
a todas as escolas e instituições no início 

do ano letivo. Apesar de não haver ativi-
dade pedagógica por marcação, há ativi-

dade intensa de planeamento do novo           

ano  letivo!
A Quinta Pedagógica participou no 

dia 25 de Agosto na Feira Franca de 
Tadim, uma iniciativa organizada pela 

Junta de Freguesia de Tadim, que tem 
uma forte componente rural. Nesta feira 
há vários animais em exposição, entre 

bovinos, equinos, ovinos e caprinos.                 
A Quinta Pedagógica participou propor-

cionando passeios a charrete ao público 
em geral e teve em exposição alguns 

caprinos e ovinos. Decorreu a tradicio-             

nal bênção dos animais, promovida pelo 
pároco  da  freguesia.

O nosso obrigado à Junta de Fregue-
sia  por  todo  o  apoio  prestado.
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setembro

As instituições do concelho 
que participaram foram a Associa-

ção S. José, o Centro de Solidarie-

dade Espírito Santo, a Fundação 
Vieira Gomes, o Colégio Teresiano e 

o Centro Escolar de S. Frutuoso, 
Fundo Social do Município de Braga 

e empresas municipais e o Centro 
Social de Cabreiros. Com utentes 

com necessidades educativas espe-

ciais recebemos a Associação Por-
tuguesa de Decientes e Associa-

ção de Apoio e Inclusão ao Autista.

Um dos papéis mais importan-
tes da Quinta Pedagógica é o de 

recriar as tradições rurais minho-

tas. Para além de proteger este 
legado, a Quinta Pedagógica tem 

sempre o cuidado de potenciar o 
contacto intergeracional entre os 

mais pequenos e os mais experien-
tes, os nossos amigos séniores. 
Este ano, proporcionou também 

esta vivência a utentes com neces-
sidades educativas especiais, pelos 

benefícios terapêuticos associa-
dos. Realizamos duas desfolhadas, 

uma no dia 20 e outra no dia 26 que 

coincidiu com a tradicional vindima. 
Recebemos 350 participantes, dos 

quais 280 eram crianças, 40 sénio-
res e 30 utentes com necessidades 

educativas especiais. Recebemos a 
oferta de um lanche, gentilmente 
oferecido pelo padrinho da Quinta, o 

Pingo Doce - Braga Parque, a quem  
muito  agradecemos. 
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outubro

Entre os dias 1 e 4 de outubro, a Quinta Pedagógica recebeu mais de 300 

crianças e 30 séniores que participaram nas diversas atividades relacionadas 

com a “Semana do Animal”. Durante toda a semana cada instituição visitante 

colocou um ninho nas árvores e alimentadores com sementes que ajudarão a 

complementar a alimentação das aves auxiliares durante todo o inverno. Para 

além disso no dia 3, assistiram a uma demonstração de cães treinados promo-

vida pela escola canina Nortdog, do sr. Fernando Vilaça. Consideramos que este 

foi o ponto alto da semana, pois as crianças vivenciaram este momento com a 

alegria e entusiasmo característico destas idades. Quando os cãezinhos “Anú-

bis”, “Sebastião”, “Maia”, “Lupo” e “Fly” as brindaram com saltos, com movi-

mentos coordenados, com os “olás” e umas lambidelas à mistura, as crianças 

deliraram! Para encerrar a semana, a nossa égua “Ginja” promoveu alguns pas-

seios  a  charrete.

À semelhança dos anos anteriores, a Quinta Pedagógica assinalou o Dia 

Mundial da Alimentação (16 outubro) com um programa que abrangeu a sema-

na inteira. Uma das mensagens mais importantes que as crianças aprenderam 

durante esta semana foi a importância e a necessidade da redução do consumo 

de açúcar, sal e gorduras. Durante a semana da alimentação recebemos             

215 crianças que participaram no ateliê de cozinha, aprendendo a confecionar 

marmelada mais saudável com marmelos da Quinta e com metade do açúcar 

tradicionalmente  utilizado.
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novembro

A Quinta Pedagógica aderiu mais uma vez à “Semana Europeia de Prevenção 

de Resíduos” entre 18 e 22 de novembro. Esta é uma iniciativa de cariz europeu, 
coordenada localmente pela Braval. As atividades deste ano incluíram a constru-
ção de árvore de Natal com materiais reutilizados patente no edifício do Pópulo do 

Município, ateliês de cozinha com o tema “Alimentação saudável e sustentável 
ambientalmente”, acondicionamento do pão ou dalguinhos em sacos de pano, 

ateliês de enfeites de Natal, construção de instrumentos musicais e brinquedos, 
transformação de um antigo frigoríco para uma biblioteca refrescante e ainda 
substituição de copos de papel por copos cerâmicos reutilizáveis. Recebemos 

280 crianças de todo o concelho, 20 séniores e 20 utentes com necessidades 

educativas especiais. Todas as ações da Quinta foram registadas no site ocial 

#EWWR  #reduceyourwaste.

A Quinta Pedagógica participou nos dias 9 e 10 de novembro na 6.ª edição da 
“Expoanimal”, um evento dedicado exclusivamente aos animais no Áltice Fórum 

Braga. Estiveram presentes dezenas de cães, gatos e animais exóticos, mas 

também um leque diversicado de expositores, com produtos e serviços para a 
canicultura, felinicultura e animais exóticos, nomeadamente nas áreas de alimen-

tação, higiene, bem-estar animal, saúde, imprensa especializada.
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novembro

No dia 11 de novembro, a Quin-
ta assinalou mais uma vez a tradi-

ção do magusto. Para além de viver-

mos o entusiasmo dos mais novos e 
a experiência dos mais velhos, tive-

mos também a cobertura televisiva 
da RTP1, no programa “A Nossa 

Tarde”, pelo repórter Tiago Góes. 
As castanhas e os sumos foram 
gentilmente oferecidos pelo padri-

nho de excelência da Quinta, o Pingo 
Doce - Braga Parque e as crianças 

foram ainda presenteadas com um 
passeio a charrete com a nossa 

égua  Ginja.

Agradecemos a presença de 
todas as crianças, professores, 

acompanhantes da EB1 de Dume, 
séniores, responsáveis das insti-

tuições do Fundo Social do Municí-
pio e do Centro Social de Cabreiros 

na vivência desta tradição que 

tanto  nos  orgulha.

24 QU INTA em R EV I STA



dezembro

Quanto aos doces de Natal, este ano o doce eleito foi o bolo-rei. As crianças e              
séniores aprenderam também a origem histórica deste doce. Muitos dos ingredientes 
utilizados no nosso bolo-rei são produzidos na quinta, como os ovos, os citrinos ou as 
nozes. Este ano zeram-se 5 ateliês dedicados ao bolo-rei e participaram 96 crianças            
e  18  séniores.

Nos enfeites de Natal deste ano, as crianças, séniores e utentes com necessida-
des educativas especiais, aprenderam a fazer bonitos anjinhos, pais natais e bonecos de 
neve reutilizando diversos materiais. Contamos com a valiosa ajuda de 25 crianças da 
Associação Maconde para a colocação dos enfeites de Natal na árvore patente no edi-
fício principal do Município. Toda a árvore foi adornada pelos enfeites de natal produzidos 
por  400  crianças  de  12  instituições  diferentes. 

A Quinta no mês de novembro dinamizou diversos ateliês de enfeites de Natal e              
na primeira semana de dezembro ateliês de cozinha, dedicada aos doces de Natal.
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Desde a sua abertura em 2004, a Quinta Pedagógica contabiliza 
até nal do ano de 2019 um total de 427.317visitantes. 

Este número tem vindo a crescer de forma sustentada sendo o 
ano de 2019 um ano marcante em número de visitantes, com 41.619 
visitantes representando um acréscimo de 1027 visitantes, compa-
rativamente com o ano anterior. 

Desde 2013, nota-se um pico de crescimento do número de visi-
tantes, que passou para o dobro no ano de 2017 e que se manteve daí 
em diante de forma estável. 

Gráfico 1 – Evolução  do  número  de  visitantes  da  Quinta  Pedagógica,  desde  2004  a  2019

Gráfico 2 – Evolução  do  número  anual  de  visitantes  entre  2013  e  2019

Número de visitantes entre 2004 e 2019

Evolução do número de visitantes 2013-2019
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No que consta à distribuição dos 41.619 visitantes ao longo do 
ano de 2019, o mês em que se registaram mais visitantes foi o mês de 
junho, que tradicionalmente é o mês de encerramento do ano letivo e há 
mais procura de grandes grupos para atividades. Denota-se natural-
mente entre março e julho um aumento de visitantes, atraídos pelas 
melhores condições climatéricas e possibilidade de maior usufruição da 
Quinta, cujos espaços são maioritariamente de ar livre.

Como se pode observar no gráco 4, relativamente aos públicos 
visitantes, no ano de 2019 registou-se um decréscimo do público esco-
lar e de formação. Por outro lado, registou-se um aumento de visitas 
por parte dos séniores para as atividades “amigas do idoso” e dos uten-
tes com necessidades educativas especiais (NEE´s) para as “ativida-
des da diferença”. No último houve um grande aumento de visitantes do 
público em geral (mais 2154).

Gráfico 3 – Distribuição  mensal  dos  visitantes  em  2019

Distribuição mensal do número de visitantes no ano de 2019
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Em 2019 acrescentou mais cinco ateliês nas áreas de agro-
pecuária, ambiente e artes plásticas. Neste momento dispõe de oferta 
de 41 ateliês para o público escolar, 10 para o público sénior e 11 para o 
público com necessidades educativas especiais. Nestas atividades já 
estão incluídos dias temáticos e a comemoração das tradições rurais 
minhotas como a desfolhada, a vindima e o magusto. Temos ainda a ofer-
ta de 11 atividades em contexto de pausas letivas e um programa de 
ocupação de tempos livres denominado “Férias da Quinta”.

Nos últimos anos a Quinta tem acrescentado à sua oferta pedagó-
gica mais ateliês para os diferentes públicos, no sentido de diversicar 
a oferta.

No ano de 2019, o ateliê mais procurado foi o de agro-pecuária, 
com 3497 participantes reforçando o nosso papel de ligação à terra e 
vivência do mundo rural. De seguida, o ateliê mais participado foi o de 
artes plásticas, com 2851 participantes, seguido do de cozinha com 
2078 participantes e o equestre com 1637 participantes. Regista-
ram-se ainda no ateliê de ambiente 911 participantes, no de peddy-               
- paper 836, no de barro 435 e no da fábula com o tema “Segurança na 
Quinta” 396 participantes. Cada ateliê é sempre complementado com 
uma visita guiada à Quinta e avaliado no nal com a realização de um 

Gráfico 4 – Distribuição  dos  diferentes  públicos  no  período  2015-2019

Distribuição dos públicos visitantes 2015-2019
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inquérito anónimo de satisfação preenchido pelo responsável da insti-
tuição. Obteve-se da avaliação de todos os inquéritos ao longo do ano 
de 2019 um grau de satisfação de 99,9% o que reete o grau de dedi-
cação da equipa da Quinta Pedagógica em receber e orientar cada 
grupo visitante.

Para além destes ateliês, que são dinamizados por um monitor da 
Quinta, também recebemos 2337 crianças para visita livre, conhecen-
do por si os espaços da Quinta.

Gráfico 5  – Número de participantes em ateliês pedagógicos ao longo do ano de 2019

Número de participantes em ateliês pedagógicos em 2019

Desde a sua abertura, a Quinta já recebeu 427.317 visitantes e o 
último ano foi um ano de consolidação, atingindo-se o número total de 
41.619 visitantes em 2019. Estes números são um reexo claro do 
patamar de excelência que este serviço municipal atingiu. De facto, é 
graças ao esforço e ao empenho diários de toda a equipa que é possível 
receber tantos visitantes, quer em contexto educativo, durante a 
semana, quer em contexto familiar ao m de semana.

Cada vez mais a Quinta é um espaço de ligação à terra, de 
consciencialização dos mais novos e de vivências práticas em diversas 
áreas, desde a agricultura, ao ambiente, à culinária, à arte equestre, 
às artes plásticas entre outras. Cá estaremos para continuar a 
proporcionar estas experiências únicas a todos os que nos visitam.
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Protocolo:

Patrocinador:

Parceiros:

AMBIENTE  E  DESENVOLVIMENTO RURAL

Gabinete de apoio ao

Agricultor
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Quintas

Quinta Pedagógica - Centro de Formação e Experimentação Ambiental
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

www.cm-braga.pt

www.quintapedagogica.cm-braga.pt

facebook.com/quintapedagogicabraga
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