Monte Selvagem - Reserva Animal
SOBRE

Em Lavre, concelho de Montemor-o-Novo, distrito de Évora, o Monte Selvagem – Reserva Animal é um espaço com
20 ha que combina uma reserva de biodiversidade, um parque de lazer e um projeto pedagógico para descobrir. Um
parque privado, inaugurado a 8 de Maio de 2004, que aloja mais de 60 espécies, num total de cerca de 350 animais.
Está aberto ao público durante 9 meses do ano, de Fevereiro a Outubro.
Nasceu da ideia dos seus sócios, de criarem um espaço de respeito pelo ambiente e de protecção da vida animal,
complementar à agricultura e é hoje um dos mais característicos espaços nacionais de alojamento e proteção da
biodiversidade e de contacto com a Natureza. Construído e gerido sob princípios de coerência ambiental e de
sustentabilidade, não possui nenhum animal oriundo do seu habitat natural e é um exemplo na redução do consumo
de matérias-primas novas. Tem como missão proporcionar habitats alternativos para animais que necessitem e
promover o contacto das populações com a Natureza, protegê-la, conservá-la e educar para a sua sustentabilidade.
Contactos
Monte do Azinhal, Lavre 7050-467 Montemor-o-Novo
+351 265 894 377
Telefone:
+351 265 847 188
Fax:
E-mail:

geral@monteselvagem.pt

Website:

http://www.monteselvagem.pt

Redes Sociais:

https://www.facebook.com/Monte-Selvagem-157006844356726/

Caraterísticas e Serviços
Bar
Lojas

Horários
Fevereiro e Março: 10:00 - 17:00; Abril: 10:00 - 18:00;De Maio a Setembro: 10:00 - 19:00;Outubro: 10:00 18:00;Encerrado: à segunda-feira (exceto se for feriado) e nos meses de Novembro, Dezembro e Janeiro (abre só
para grupos e mediante marcação prévia).
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Acessos
Parque de estacionamento
Autocarro
Terminais ferroviarios

Acessibilidade
Acesso para deficientes
Lugares de estacionamento reservados
Percurso acessível até à entrada
Total
Área de receção adaptada a pessoas com necessidades especiais
Circulação acessível no espaço interior
Parcial
Acessibilidade a áreas/serviços
Loja
Cafetaria
Instalações sanitárias
Esplanada
Informação acessível
Painéis informativos
Legendas
Itens para experimentação táctil
Competências de atendimento
Incapacidade visual
Incapacidade auditiva
Incapacidade motora
Incapacidade intelectual
Produtos /serviços de apoio disponíveis
Incapacidade visual
Incapacidade auditiva
Incapacidade motora
Incapacidade intelectual
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