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MENSAGEM
DA PRESIDENTE

Ivone Ingen Housz

É chegada a hora de fazer o balanço do ano mais atípico e mais difícil de 
que temos memória – para nós e para todo o Planeta. Um ano fustigado 
pela pandemia  do novo coronavírus SARS-CoV-2, que nos alertou, de forma 
violenta e inquestionável, para a insustentabilidade do nosso modo de vida.

A Mãe Natureza deu um grito e a maior tragédia que nos poderá acontecer 
será ignorá-la. A ONU e a OMS deram o alerta, afirmando que a pandemia 
resulta da destruição da Natureza. 

A ONU descreveu o coronavírus como um sinal de alerta para a humanidade 
que deve, enquanto é tempo, corrigir a sua relação doente com a Natureza, 
reconhecer a insustentabilidade do comércio de espécies selvagens e 
da desflorestação, que acontece sobretudo para criação de gado para 
consumo humano e que é responsável pela transmissão de doenças dos 
animais selvagens para os seres humanos, bem como por danos irreversíveis 
na biodiversidade com a extinção de inúmeras espécies.

A nossa alimentação atual não é sustentável e os especialistas indicam riscos 
fortes de outras epidemias ainda mais mortíferas no futuro.

Doenças como o Zika, HIV, SARS e Ébola, todos tiveram origem em populações 
animais mantidas em condições ambientais terríveis, muito longe das 
condições do seu habitat natural.

Foi neste cenário pandémico que a nossa maravilhosa equipa Quinta das 
Águias, perante a adversidade e a falta de capacidade de realizar eventos 
presenciais, refletiu seriamente sobre a sua missão que se afigura mais 
premente do que nunca: lutar por um futuro onde o meio ambiente e todos 
os seres vivos que o integram, sejam valorizados, respeitados e protegidos.

E, para atingirmos este objetivo, a estratégia é clara para nós: educar para os 
valores da sustentabilidade. 

Assim, como tantas vezes acontece, da adversidade surgiu a mudança e o 
renascimento: o Projeto Educativo da Quinta das Águias deu os seus primeiros 
passos. Em parceria com o Município de Paredes de Coura, avançámos com 
uma candidatura que nos permitiu contratar três recursos humanos com o 
objetivo de transformar a Quinta naquilo que já tinha o seu ADN: uma Quinta 
pedagógica, voltada para a comunidade, ao serviço da promoção dos 
valores da ecologia e da sustentabilidade.

Com este objetivo em mente, e enquanto a pandemia nos limita os passos, 
damos continuidade à nossa atividade no domínio da preservação e 
reprodução de sementes, manutenção da biodiversidade, construção e 
melhorias das infraestruturas dos animais, tudo isso tendo também como 
objetivo proporcionar uma experiência mais rica aos nossos visitantes, em 
particular às crianças que tanto apreciam a interação com os animais e 
a participação na observação e recolha de flores e ervas selvagens para 
preparação das tisanas que adoram degustar connosco.

Paralelamente a isto, no início do ano, conseguimos ainda organizar 
presencialmente as sessões com os alunos do Agrupamento de Escolas para 
a sensibilização sobre a importância das sementes e a 6.ª Feira de Troca de 
Sementes.

Por fim, e não menos importante, na sequência da tragédia em que morreram 
dezenas de animais nos incêndios em Santo Tirso, acolhemos cinco animais 
sobreviventes e unimos  esforços, com um grupo de cidadãos, magistrados, 
provedores municipais dos animais, veterinários municipais, dirigentes de 
bombeiros e representantes de associações de proteção animal e de busca 
e salvamento, para o lançamento de uma Iniciativa Legislativa de Cidadãos 
com vista à inclusão dos animais no Plano Nacional de Emergência de 
Proteção Civil.  

2021 promete ser um ano de viragem para a Associação Quinta das Águias 
e esperamos continuar a contar convosco para juntos continuarmos a 
Semear o Futuro das gerações vindouras.
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Durante muitos séculos, nós, humanos, 
tratámos os animais não humanos do 
mesmo modo que tratamos toda a natureza: 
como coisas que podíamos explorar como 
entendêssemos. Uma das muitas qualidades 
de louvar na Associação Quinta das Águias 
é o respeito por toda a vida, incluindo as 
vidas dos animais não humanos. Aqueles 
que partilham deste objetivo - e devíamos 
ser todos nós - vão ganhar um melhor 
entendimento sobre as crises que o mundo 
enfrenta atualmente, devido à forma como 
tratamos a natureza e os animais não 
humanos e sobre como podemos todos 
colaborar para ultrapassar isso.

- Steven M. Wise, Fundador e Presidente do Nonhuman Rights Project
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“Quando conheci o Ivone e o Joep 
tive a sensação de conhecer dois 
grandes vencedores no sentido 
mais precioso do termo, porque, 
não sendo as pessoas mais 
jovens que podemos encontrar, 
conservam uma meninice, uma 
alegria que é muito conhecedora e 
que normalmente as pessoas vão 
perdendo ao longo do tempo...”
- Valter Hugo Mãe in Outras Histórias
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Em fevereiro homenageamos o amor e para celebrar o dia dos 
namorados o Chef Joep, em parceria com a Luisa Ferreira da 
Sardinha Fora da Lata, organizou um Menu de 4 pratos inspirados 
na gastronomia italiana que fez as delícias dos participantes.

Uma noite
romântica italiana
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A anual Feira da Troca de Sementes aconteceu no dia 22 de fevereiro, 
no Museu Regional de Paredes de Coura, organizada pela Quinta das 
Águias e pelo Município de Paredes de Coura, com a colaboração do 
Agrupamento de Escolas de Paredes de Coura. 

Esta 6.ª edição teve como objetivo proporcionar o encontro e 
convívio entre pessoas que valorizam as sementes e plantas locais e 
que ativamente contribuem para a sua preservação, face ao perigo 
de extinção provocado pela concorrência de variedades híbridas e 
transgénicas, que prejudicam o equilíbrio dos nossos ecossistemas.

A preservação das sementes autóctones assume assim uma 
importância vital, uma vez que são cada vez mais raras, sendo 
progressivamente substituídas por sementes comerciais, que são 
iguais em todo o mundo, enquanto as sementes locais se foram 
adaptando durante muitas gerações às condições de solo e clima 
específicas da sua região de origem. Uma vez que as sementes 
contêm o futuro da vida, é fundamental preservá-las.

Feira da Troca
de Sementes
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No mês de março tivemos o lançamento da 2.ª edição do nosso livro 
Semear o Futuro, cujo lançamento decorreu no Couraveg 2019. Este 
livro pauta-se pela partilha das histórias de vida da Ivone e do Joep, 
do quotidiano na Quinta das Águias, das deliciosas receitas do Joep, 
tendo sempre a sustentabilidade como pano de fundo.

Continuar a
Semear o Futuro
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Beneficiação dos
espaços da Quinta

Em abril inaugurámos novos espaços. 

Depois de hibernarem, as nossas tartarugas foram 
transferidas para um fantástico lago devidamente preparado 
para acolher esta maravilhosa espécie. 

Também as pequeninas codornizes ganharam uma nova 
casa com todas as comodidades merecidas.

Em junho, na sequência do aumento substancial da 
população de gatos na quinta, instalámos mais abrigos 
confortáveis, para que cada vez mais sintam a Quinta 
como seu refúgio. Estes abrigos foram, em dezembro, bem 
recheados com as generosas doações de cobertores, que 
aqueceram os nossos gatos durante o inverno frio que se 
fez sentir.
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Voluntariado
na Quinta

No mês de junho, a Associação Projeto Animais de Barcelos 
esteve na Quinta das Águias a dar uma preciosa ajuda na 
limpeza de fetos nos campos dos animais, para que as ervas 
de que se alimentam pudessem florescer. 

Os fetos também não se desperdiçaram e foram secos para, 
no inverno, fazer camas para os animais.

Como agradecimento a estes fantásticos voluntários, o 
Chef Joep confecionou uma deliciosa feijoada com feijões 
da Quinta, devidamente acompanhada de chá e águas 
aromatizadas com as flores e plantas que a Mãe Ivone 
combina como ninguém.

Tiveram quase sempre a companhia incrível do Zacarias, o 
nosso carneiro anfitrião que adora o seu papel de receção 
aos amigos da Quinta das Águias.

23
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Em julho, a turma do 4.º ano da Escola Básica de Vila (Agrupamento 
de Coronado e Castro), no concelho da Trofa, teve uma última aula 
diferente, com uma visita virtual à Quinta das Águias, via Zoom. 

O feedback maravilhoso que recebemos das crianças deixou-nos 
cheios de vontade de repetir a experiência!

Visitas online
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Setembro é sempre o mês do ano de enorme alegria para nós, 
com o lançamento da agenda e do calendário que todos os anos 
preparamos em conjunto com a Associação Animais de Rua. 

Em 2021, o conjunto conta com ilustrações únicas de 28 artistas 
lusófonos, entre os quais, Clara Não, Nuno Markl, Ana Aragão, 
Eduardo Souto de Moura e Joana Vasconcelos, que espelham 
maravilhosamente a causa animal que todos apoiamos.

Calendário 2021
Para o fim fica a mais importante conquista da Quinta das Águias 
em 2020: o embrião do Projeto Educativo da Quinta das Águias. 

Em parceria com o Município de Paredes de Coura, avançamos com 
uma candidatura que nos permitirá contratar três recursos humanos 
com o objetivo de transformar a Quinta numa Quinta pedagógica, 
voltada para a comunidade, ao serviço da promoção dos valores da 
ecologia e da sustentabilidade. 

Fiquem connosco e participem nesta nossa grande aventura, que 
representa um grande marco no crescimento da nossa Associação, 
em 2021!

O Futuro
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OS ANIMAIS
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Em agosto, na sequência dos trágicos acontecimentos da noite de 18 
para 19 de julho de 2020, sendo do conhecimento público que pelo 
menos 73 animais morreram carbonizados e muitos outros ficaram 
gravemente feridos em canis ilegais em Santo Tirso.

A Quinta das Águias acolheu 5 dos animais sobreviventes, que connosco 
aprenderam a confiar no ser humano e a serem, finalmente, felizes.

Mas tínhamos de fazer algo mais para garantir que tragédias como esta 
não se voltariam a repetir e, em conjunto com a Associação Animais 
de Rua, magistrados, provedores municipais dos animais, veterinários 
municipais, dirigentes de bombeiros e representantes de associações 
de proteção animal e de busca e salvamento, lançámos uma Iniciativa 
Legislativa de Cidadãos (ILC) com vista à inclusão dos animais no Plano 
Nacional de Emergência de Proteção Civil.

http://www.ilc-resgateanimal.com/

31

Resgate Animais
de Santo Tirso
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Para além dos animais de Santo Tirso,
foram ainda acolhidos:

2 patos

29 gatos

1 pavoa7 tartarugas

2 galinhas

35



COMUNICAÇÃO
SOCIAL



39

Em janeiro, fomos convidados pela RTP para o programa “Outras 
Histórias”, com a reportagem “Sementes de Sustentabilidade”, 
que trouxe à quinta o escritor Valter Hugo Mãe, que nos ajudou 
a partilhar e dar a conhecer as nossas atividades: o acolhimento 
de mais de 130 animais abandonados,  a plantação de  centenas 
de árvores e a criação de um banco de sementes.

39

Em fevereiro, a Quinta das Águias e o Zacarias estiveram em 
destaque nas escolhas de “Refúgios do ano” para a Revista 
“Evasões”.
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Ainda para a Revista “Evasões”, em abril, a Quinta das Águias 
teve destaque como casa de família, santuário animal, projeto 
educativo, quinta biológica, centro de cozinha vegetariana e 
destino de férias.

41

Em junho, fomos convidados pela RTP2 para participar no 
programa “Sociedade Civil”, onde tivemos a oportunidade de 
contar a história da Quinta das Águias e o nosso projeto dedicado 
à conservação da natureza e da biodiversidade.
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Em agosto, a Ivone e o Joep estiveram presentes numa live, 
através da página no instagram “Animal Save Movement”, onde 
falaram sobre a Quinta das Águias, sobre os animais resgatados da 
tragédia de Santo Tirso e de todos os apoios que são necessários 
para continuar a cuidar deste paraíso natural.
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Ainda em agosto, estivemos em destaque na revista Visão como 
referência de projeto educativo social e turístico, e na reportagem 
“À descoberta do turismo azul do verde Minho” a revista Fugas, 
do Jornal Público, destacou a Quinta das Águias como um dos 
locais onde dormir no Minho.

45

Em outubro, participámos numa reportagem com a Alto Minho 
TV, onde fizemos o balanço do ano de 2020 e falámos sobre a 
forma como a pandemia condicionou o dia a dia na Quinta.
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Em dezembro, tivemos a oportunidade de fazer um podcast 
com o André Pacheco em que falámos sobre o projeto da 
Quinta das Águias, a vida na Quinta, o evoluir das mentalidades, 
as oportunidades do meio rural, a alimentação de base vegetal, 
a preservação da biodiversidade e o nosso modo de vida.

47

Também em dezembro foi apresentado, online, em parceria com 
o nosso embaixador Heitor Lourenço e a Associação Animais de 
Rua, o conto infantil “Aqui há gato”.
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Para encerrar o ano 2020, fomos convidados a participar, em 
conjunto com a Associação Animais de Rua, no programa 
“Domingão”, na SIC, onde se falou da colaboração destas duas 
associações, com o objetivo comum de assegurar o bem-estar 
dos animais que nos chegam e onde, à data, existiam 154 animais, 
que encontraram na Quinta das Águias uma casa para a vida.
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BALANÇO INDIVIDUAL (Modelo ESNL) Valores em euro

em 31 de dezembro de 2020 2020 2019

ATIVO

Ativo não corrente:
Investimentos financeiros 4,80                    -                      

4,80                    -                      

Ativo corrente:
Inventários 391,81                713,98                
Créditos a receber -                      1.059,47             
Estado e outros entes públicos 392,29                -                      
Outros ativos correntes -                      6.950,00             
Caixa e depósitos bancários 18.782,40           18.451,34           

19.566,50           27.174,79           

Total do Ativo 19.571,30           27.174,79           

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Fundos:
Fundos 542,18                542,18                
Reservas 108,45                108,45                
Resultados transitados 24.877,71           16.484,50           

25.528,34           17.135,13           

Resultado líquido do período (10.138,59)          8.393,21             

Total dos fundos patrimoniais 15.389,75           25.528,34           

Passivo
Passivo corrente:

Fornecedores 2.194,36             122,41                
Estado e outros entes públicos 246,69                -                      
Outros passivos correntes 1.740,50             1.524,04             

4.181,55             1.646,45             

Total do passivo 4.181,55             1.646,45             

Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo 19.571,30           27.174,79           

Balanço Demonstração de resultados
Em 31 de Dezembro de 2020 (modelo ESNL) Em 31 de Dezembro de 2020 (modelo ESNL)
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2020 2019

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL                                                  
DOS RESULTADOS POR NATUREZA (Modelo ESNL)

Valores em euro

a 31 de dezembro de 2020 2020 2019

RENDIMENTOS E GASTOS

Vendas e serviços prestados 4.044,90             1.730,45             
Subsídios, doações e legados à exploração -                     6.950,00             
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (1.301,68)           (4.283,91)           
Fornecimentos e serviços externos (20.422,30)         (20.734,55)         
Gastos com o pessoal (13.192,01)         -                     
Outros rendimentos e ganhos 20.732,50           24.731,22           

Resultados antes de dep., gastos de financ.e impostos (10.138,59)         8.393,21             

Resultado operacional (antes de gastos de financ. e impostos) (10.138,59)         8.393,21             

Resultado antes de impostos (10.138,59)         8.393,21             

Resultado líquido do período (10.138,59)         8.393,21             

2020 2019



55




