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1. PROMOTOR: Município de Braga 

2. LOCALIZAÇÃO: Braga 

3. ENQUADRAMENTO: A Quinta abriu em 2004. Surgiu como uma resposta inovadora para que as 

crianças não perdessem a ligação à terra, contrabalançando os grandes investimentos em 

infraestruturas que o Município realizou simultaneamente, como é o caso do estádio municipal 

de Braga. A Quinta tem 2,5ha, é um espaço rural e tipicamente minhoto que foi 

completamente adaptado para receber os visitantes. A Quinta Pedagógica de Braga foi a 

primeira a ser registada na Direção Geral de Alimentação e Veterinária a nível nacional em 

2013 existindo apenas mais uma registada (Quinta de Pentieiros – Ponte de Lima). Cumprimos 

todos os parâmetros de saúde, bem-estar animal e promovemos as raças autóctones.  

4. OBJETIVOS GERAIS: Dar a conhecer aos diversos públicos, os aspetos da vida rural e as tradições 

rurais minhotas, valorizar os costumes, contribuir para a preservação da identidade cultural da 

região, sensibilizar e educar os mais jovens para as temáticas ligadas à agricultura, proteção da 

natureza, valorização das raças autóctones e preservação ambiental. Assinalar as efemérides 

relacionadas com a natureza, ambiente, criança e tradições rurais. 

5. BREVE DESCRIÇÃO: Desenvolvem-se atividades pedagógicas em diversas áreas como: agro-

pecuária, ambiente, artes plásticas, cozinha, olaria, área equestre ou fábula. São dirigidas a 

crianças, séniores e jovens com necessidades educativas especiais. A Quinta tem várias 

espécies animais de raças autóctones, como os bovinos (Raça Barrosã), os suínos (Raça Bísara), 

ovinos (Raça Bordaleira Entre Douro e Minho), caprinos (Raça Bravia), aves de capoeira (Raça 

Amarela, Pedrês Portuguesa e Preta Lusitânica), equinos (Raça Garrana) e asininos (Raça 

Mirandesa). Para além disso, a Quinta tem-se vindo a tornar um espaço terapêutico e inclusivo. 

Exemplo disso é o projeto das Hortas Sociais (criadas em 2008) que são cultivadas por voluntários 

(maioria homens, reformados e/ou desempregados). Conciliamos sempre que possível, a vinda 

de utentes da Associação de Paralisia Cerebral de Braga, que têm assim oportunidade de 

trabalhar nas Hortas Inclusivas (canteiros sobreelvados criados em 2016 para facilitar o acesso e 

cultivo por utentes com mobilidade reduzida), tocar na terra, sentir o aroma das  plantas, sentir 

as texturas e sociabilizar com os voluntários. Nestas hortas são utilizadas técnicas de agricultura 

biológica. Todo o composto utilizado é produzido na quinta, são feitas siderações, rotações, 

consociações e luta biológica. O destino das colheitas é dirigido aos beneficiários do Banco 

Local de Voluntariado do Município e instituições de solidariedade social do concelho com a 

devida salvaguarda de todas as regras de rastreabilidade e segurança alimentar. 
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6. RESULTADOS: Desde 2004, recebemos 385.698 visitantes. Em 2018 recebemos 16.745 crianças, 593 

séniores, 888 crianças com NEE, 383 formandos e 21.983 público em geral.  

7. FONTE DE FINANCIAMENTO: Orçamento do Município de Braga 

8. LIÇÕES APRENDIDAS: A multifuncionalidade do espaço combina a valência pedagógica com 

vertente terapêutica, inclusiva e familiar. A Quinta está inserida em meio urbano e é uma 

infraestrutura essencial para permitir que os visitantes reforcem a sua ligação à terra, percebam 

a origem dos alimentos e todo o ciclo produtivo, revivam tradições rurais ou gastronómicas da 

região, tenham experiências ao vivo que lhes permitam ter uma alimentação mais saudável e 

sustentável e sejam cidadãos mais conscientes ambientalmente. 

 

9. CONTATOS: tlf: +351 253 623 560; e-mail: quinta.pedagogica@cm-braga.pt  

 

10. FONTES E INFORMAÇÃO ADICIONAL: http://quintapedagogica.cm-braga.pt/ 

https://www.facebook.com/Quinta-Pedagógica-de-Braga-577293585698168/ 

 

11. IMAGEM E/OU VÍDEO disponíveis: https://www.youtube.com/watch?v=MGwWSZmvFY0 

 

Elaboração: Natália Costa (natalia.costa@cm-braga.pt) 

Data:07.02.2019 

 

 

 


