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Árvore, Floresta e Água no parque Monte Selvagem, em Montemor-
o-Novo 

Dias Mundiais assinalados em Montemor-o-Novo com atividades próprias na reserva natural do parque Monte 
Selvagem. Estão preparados programas especiais para os dias da Árvore e Mundial da Floresta, a 21 de março e 
Dia Mundial da Água, a 22 de março. Desde jogos e experiências a atividades de sensibilização ambiental para o 
público de todas as idades. 

 
Num mês recheado de temas ecológicos, o parque dá a 
oportunidade no Dia da Árvore e Dia Mundial da Floresta de os 
visitantes plantarem uma Árvore e de elaborarem pequenos 
poemas/frases sobre o ambiente. 

Além de assinalar esta data, esta ativida 
de alerta para a importância das Árvores na nossa vida, das 
Florestas, da Conservação da Natureza e da Preservação da 
Biodiversidade. 

Nesse dia haverá ainda a oportunidade de participar num Jogo de 
Exploração ao ar livre. Terá como missão a descoberta de 
Tesouros Naturais Selvagens. Cascas de caracol, coisas que 
cheiram mal, coisas que cheiram bem e até mesmo algo com 
mais de 100 anos, serão alguns dos desafios lançados! 

No Dia Mundial da Água, 24 horas depois, todos ficarão a saber 
mais sobre este recurso natural e sobre a importância vital da sua 
preservação, através de pequenas Experiências com a água 
realizadas no parque nesse dia, 

Ao mesmo tempo decorrerá no site www.monteselvagem.pt uma 
atividade sobre esta temática, destinada essencialmente ao 
público escolar. 

Desde que abriu, em Maio de 2004, o Monte Selvagem já recebeu 
milhares de visitantes, a maioria crianças em grupos escolares e 
famílias. Sedeado em Montemor-o-Novo, freguesia do Lavre, o 

parque é um dos destinos turísticos mais procurados na região. O Monte Selvagem tem 400 animais de 75 espécies 
e é uma realidade viva e um exemplo máximo de Lazer e Cultura ecológica, sempre com respeito pela Natureza e 
pela preservação das espécies. 
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Horários: 
10h –19h de abril a outubro 
10h – 17h de fevereiro a março 
Encerra às segundas-feiras, exceto se for feriado 
Encerrado de Novembro a Janeiro (exceto grupos por marcação) devido às condições climatéricas de forma a 
proteger algumas espécies 
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