Zoos e Aquários
Alentejo
Montemor-o-Novo
Monte Selvagem - Reserva Animal
Morada: Monte do Azinhal, Lavre 7050-467 Montemor-oNovo
Telefone: +351 265 894 377 Fax: +351 265 847 188
E-mail: geral@monteselvagem.pt Website:
http://www.monteselvagem.pt
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).;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida;
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro; Terminais ferroviarios;
Caraterísticas e Serviços:
Bar; Lojas;

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.
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Mora
Fluviário de Mora
Morada: Parque Ecológico do Gameiro 7490 CabeçãoMora
Telefone: +351 266 448 130 Fax: +351 266 446 034
E-mail: fluviariomora@net.novis.pt Website:
http://www.fluviariomora.pt
Horários:
Inverno: 10h00 - 17h00
Verão: 10h00 - 19h00;
Acessos:
Parque de estacionamento;
Caraterísticas e Serviços:
Bar; Lojas; Restaurante;

Descobrir os Rios e os Lagos. Os seus habitantes. Os seus
segredos. A sua beleza.
O Fluviário de Mora, um dos poucos no mundo, oferece a
possibilidade de conhecer, ao vivo, muitos dos habitantes dos
rios e lagos de Portugal e de todo o mundo.Das espécies mais
conhecidas às mais raras. Das mais exuberantes às que quase
nos passam despercebidas.
Nos grandes tanques do Fluviário de Mora a vida dos rios e lagos
está à sua espera! Para ser contemplada. Preservada, pois é
esse também um dos nossos desafios. E até vivida!

Santiago do Cacém
Badoca Park
Morada: Herdade da Badoca, Apartado 170 7540-235
Vila Nova Santo André
Telefone: +351 269 708 850 Fax: +351 269 744 231
E-mail: badoca@badoca.com Website:
http://www.badoca.com
Horários:
1 Março / 14 Setembro: 09h00 - 20h00
15 Setembro / 31 Outubro: 09h30 - 19h00
1 Novembro / 28 de Fevereiro : 10h00 - 17h00;
Outras Informações:
Registo Nº : 24/2002

Aventure-se neste parque onde mais de 200 animais e as
emoções de um mundo selvagem esperam por si.
Búfalos, lamas, javalis, avestruzes, girafas, tigres, cangurus,
nandus, zebras, iaques, veados, gamos vindos de distantes
partes do mundo parecem não estranhar o excelente clima
português. A grande atração do parque são os passeios de jipe
por entre florestas e clareiras, que lhe permitem não só ver
animais que nunca viu antes como também conhecer e apreciar
a vida animal em plena liberdade e harmonia.
Os passeios têm a duração aproximada de 30 minutos e são
devidamente acompanhados por guias que lhe fazem uma
descrição das diversas espécies, da sua história, hábitos,
alimentação e origens. Realizam-se por ordem de chegada, não
sendo necessária marcação prévia.
O Badoca tem ao seu dispor um Parque Zoológico, Quinta
Pedagógica, Parque Infantil e Restaurante.
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Algarve
Lagos
Zoo de Lagos - Parque Zoológico de Lagos
Morada: Quinta das Figueiras - Sítio do Medronhal
8600-013 Lagos
Telefone: +351 282 680 100 Fax: +351 282 680 109
E-mail: geral@zoolagos.com Website:
http://www.zoolagos.com
Horários:
Abril / Setembro: 10h00 - 19h00
Outubro / Março: 10h00 - 17h00;
Outras Informações:
Registo Nº : 83/2002

Conservar, educar e proteger é o lema do Parque Zoológico de
Lagos, onde existem mais de 120 espécies de animais e 200
espécies botânicas dos 5 continentes, num espaço de comunhão
com a natureza.
Os visitantes podem usufruir de um Túnel de Vôo com 60 metros
de comprimento, que permite observar aves de cores
maravilhosas em pleno vôo, um cenário paradisíaco nas Ilhas
dos Primatas, e de uma Quintinha onde as crianças têm a
oportunidade de ter contacto direto com os animais domésticos
incluindo os Zebus Anões.
Uma das preocupações deste espaço é a vertente educacional,
apresentando uma estrutura pedagógica multifacetada.

Silves
Krazy World - Algarve Zoo
Morada: Lagoa de Viseu – Apartado 3Estrada Algoz –
Messines8365-907 Algoz
Telefone: +351 282 574 134 / 916 441 826
E-mail: geral@krazyworld.com Website:
http://www.krazyworld.com
Horários:
15 de Março - 31 de Outubro : 10:00-18:00.;
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro;
Caraterísticas e Serviços:
Bar; Lojas; Restaurante;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

KrazyWorld é um Zoo interativo com atividades para toda a
família.
Na quintinha dos animais poderá interagir e alimentar cabrinhas
anãs, lamas e gamos, é a alegria dos mais pequenos e não só!
Na terra Exótika encontrará várias espécies, e poderá interagir
com alguns animais como as tartarugas africanas, as aves que
virão comer ás vossas mãos no seu habitat, bem como os
lemures. Terá oportunidade de ver a maior cobra da Europa, com
8,50 metros!
Após a visita aos animais sugerimos almoçar no nosso
restaurante, assistir a uma das nossas variadas apresentações
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com animais, e dar um mergulho na piscina com escorrega para
refrescar. Para os que ainda tiverem energia propomos várias
atividades, tais como, arborismo, kart a pedal, insufláveis, mini
moto 4, passeios de pónei, e o nosso mega circuito de minigolf
com 18 buracos. Para os dias mais frios ou chuvosos dispomos
de uma ampla zona interior com restaurante, insuflável e palco
para as apresentações com animais.
Um dia em cheio para toda a família!

Lisboa Região
Lisboa
Aquário Vasco da Gama

Jardim Zoológico de Lisboa

Morada: Rua Direita ao Dafundo1495-154 Algés

Morada: Estrada de Benfica, 158-160

Telefone: +351 21 419 63 37 - 21 415 16 10 Fax: +351
21 419 39 11
E-mail: aquariovgama@marinha.pt Website:
http://aquariovgama.marinha.pt

Telefone: +351 217 23 29 00 Fax: +351 217 23 29 01

Horários:
10h00 - 18h00;
Inaugurado em 1898 sob o patrocínio do rei D.Carlos I
(1863-1908), o principal objetivo deste museu e aquário consiste
em proporcionar ao visitante um contacto direto com a riqueza
do meio aquático. O museu encerra uma coleção muito
diversificada de objetos relacionados com as explorações
oceanográficas efectuadas por D. Carlos.
O aquário possui 4.000 espécimes da fauna e flora marinhas dos
diversos ecossistemas do globo.

Oceanário de Lisboa
Morada: Esplanada D. Carlos I - Doca dos Olivais Parque das Nações 1990-005 Lisboa
Telefone: +351 218 917 000 Fax: +351 218 917 000
E-mail: info@oceanario.pt Website:
http://www.oceanario.pt
Horários:
10h00 - 19h00;
Outras Informações:
Registo Nº : 45/2002
Caraterísticas e Serviços:
Bar; Lojas; Restaurante;
Acessos:
Autocarro; Terminais ferroviarios; Metro;

Uma visita ao Oceanário projetado pelo arquiteto americano
Peter Chermayeff é um constante desafio ao conhecimento, a
todos os níveis. Povoado por 15.000 animais e plantas de mais
de 450 espécies, em 30 tanques que contêm mais de 7000m3 de
água salgada, numa reconstituição dos vários ecossistemas dos
Oceanos, constitui uma experiência única e de rara beleza.

1549-004 Lisboa

E-mail: info@zoo.pt Website: http://www.zoo.pt
Horários:
Verão: 10h00 - 20h00
Inverno: 10h00 - 18h00;
Outras Informações:
Metro: Jardim Zoológico
Comboio: Sete-Rios
Autocarro Carris: 701, 716, 726, 731, 746, 754, 755, 758, 768,
770
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida;
Caraterísticas e Serviços:
Bar; Lojas; Restaurante;
Acessos:
Autocarro; Terminais ferroviarios; Metro;

No centro da cidade de Lisboa há mais de 120 anos, o Jardim
Zoológico é um importante espaço onde, aliada à educação, está
uma forte componente de entretenimento e diversão.
O parque conta com uma das melhores colecções animais do
mundo (mais de 2000 animais de cerca de 400 espécies
diferentes) e apresenta, nos dias de hoje, um vasto conjunto de
atracções que proporcionam aos seus visitantes momentos de
lazer e diversão inesquecíveis mas, acima de tudo, a recordação
de um dia bem passado.
Atracções: Baía dos Golfinhos, Parque Arco-Íris, Teleférico,
Reptilário, Quintinha, Alimentação de Leões-marinhos,
Apresentação de Aves em Vôo Livre e Répteis = tudo num
Bilhete Único!

Visite sequencialmente o nível terrestre e o nível subaquático,
descobrindo a recriação de quatro habitats específicos: as costas
rochosas do Atlântico Norte, a orla costeira do Antárctico, a
floresta de Kelp do Pacífico e os recifes de coral do Índico.
O Oceanário disponibiliza uma série de Ateliers e atividades
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vocacionadas para os mais pequenos, entre as quais se encontra
o programa Dormindo com os Tubarões.

Porto e Norte
Maia
Parque Zoológico da Maia
Morada: Rua da Igreja 4470-184 Maia
Telefone: +351 229 442 303 / 917 229 943 Fax: +351
229 446 269
E-mail: bilheteira.zoodamaia@gmail.com Website:
http://www.zoodamaia.pt/
Horários:
Inverno: 09h00 - 18h00
Verão: 09h00 - 19h00;

No Zoo da Maia, dedicado à preservação do mundo animal,
existem mais de 300 espécies num ambiente que procura recriar
os seus habitats naturais.
Panteras, macacos, aves, ursos, tigres, leões, leopardos e linces
são alguns dos animais espetaculares vindos de todo o mundo
que aqui podemos encontrar.
Mas há muitas outras atrações no Zoo da Maia. Tartarugas,
lagartos, cobras, crocodilos, rãs na Arca de Noé e Reptilário, uma
apresentação do leão marinho, uma apresentação das aves e um
Parque Infantil. No fim do passeio pelo mundo animal nada como
um merecido descanso no Parque das Merendas.
Uma visita para ficar na memória de miúdos e graúdos.

Santa Maria da Feira
Parque Ornitológico de Lourosa
Morada: Rua do Parque 4535-071 Lourosa (Santa Maria
da Feira)
Telefone: +351 227 459 822 / 938 781 078 Fax: +351
227 459 825
E-mail: info@zoolourosa.com Website:
http://www.zoolourosa.com
Horários:
Inverno: 09h00 - 17h00
Verão: 09h00 - 18h00;

No Parque Ornitológico de Lourosa, perto de Santa Maria da
Feira, encontramos mais de 250 espécies de aves e cerca de
1500 exemplares, uma situação singular que o transforma num
dos mais importantes da Europa em termos de preservação e
reprodução de espécies raras.
Neste autêntico museu vivo existem espécies provenientes dos 5
continentes em habitats com as condições ideais para a sua
sobrevivência. Aqui podemos encontrar espécies raras, em vias
de extinção e outras de que só ouvimos falar, como os Íbis do
Egipto, os faisões da Malásia ou os casuares (uma das mais
antigas aves da terra). Um jardim zoológico com habitantes
especiais que merece uma visita atenta.
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Vila Nova de Gaia
Parque Biológico de Vila Nova de Gaia

Zoo Santo Inácio

Morada: Rua da Cunha 4430-757 Avintes (Vila Nova de
Gaia)
Telefone: +351 227 878 120 Fax: +351 227 833 583

Morada: Rua 5 de Outubro, 4503 4430-809 Vila Nova de
Gaia - Porto
Telefone: +351 227 878 500 Fax: +351 227 878 517

E-mail: geral@parquebiologico.pt Website:
http://www.parquebiologico.pt

E-mail: info@zoosantoinacio.com Website:
http://www.zoosantoinacio.com/

Horários:
Inverno: 10h00 - 17h00;
Verão: 10h00-18h00 (durante a semana); 10h00-19h00 (fim de
semana).;
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro; Terminais ferroviarios;
Caraterísticas e Serviços:
Bar; Lojas; Restaurante;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Horários:
Inverno (Outubro-Março): 10h00 - 17h00
Verão (Abril-Setembro): 10h00 - 19h00
(Os animais são recolhidos uma hora antes do fecho)
Encerra: 2ª Feira (exceto nos meses de Maio a Agosto), 25 de
Dezembro e no mês de Janeiro.;
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro;
Caraterísticas e Serviços:
Bar; Lojas; Restaurante;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Descubra como era a paisagem da região, o modo de vida da
população de outrora e encante-se com a fauna e flora que
habitam o Parque!
Situado numa área agroflorestal do concelho de Vila Nova de
Gaia, é a casa de centenas de espécies em estado selvagem. O
Parque, com 35 hectares, fica no Vale do Rio Febros, um afluente
da margem esquerda do Douro, em cujas margens se encontram
ainda velhas casas rurais, moinhos e engenhos de buchas.
O seu objetivo principal é a compreensão da paisagem da região,
incluindo todos os seus componentes (flora, fauna, clima,
arquitetura rural, usos e costumes, hidrografia, etc.), e do
contraste entre essa paisagem agroflorestal e a envolvente
urbana.

O Zoo Santo Inácio é o maior e mais verde parque zoológico do
norte do país e está situado apenas a 10 minutos do Porto, em
Vila Nova de Gaia.
Com pouco mais de uma década de existência e mais de um
milhão e meio de visitantes, o Zoo Santo Inácio, tornou-se já, no
Zoo de referência do Grande Porto.
Os amplos espaços verdes, que recriam os habitats de origem,
albergam os cerca de 800 animais de 262 espécies dos 5
continentes, e ajudam a criar uma atmosfera natural que torna o
Zoo Santo Inácio num espaço único.

Integram ainda o Parque um centro de recuperação de animais
selvagens, encontrados feridos ou detidos ilegalmente em
cativeiro, e um viveiro que produz anualmente milhares de
plantas, de mais de 300 espécies, destinadas ao próprio Parque
e aos espaços verdes públicos do concelho de Gaia.
Para o descobrir comece pelo Centro de Acolhimento de
Visitantes, onde ficará a conhecer um vasto conjunto de
atividades dedicadas à educação ambiental e informação sobre
os trilhos de descoberta, os safaris no Parque e as visitas com ou
sem guia. Pode ainda visitar a exposição permanente sobre o
Parque Biológico.
O Parque tem um circuito de descoberta da natureza com cerca
de 3 km ao longo dos quais surgem vitrinas com variadas
informações. Integram esse circuito casas rurais e moinhos
recuperados, lagos, viveiros com animais e flora diversificada. O
percurso é todo pavimentado e sinalizado. Nele encontrará
abrigos, sanitários, exposições e outros equipamentos.
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Vinhais
Parque Biológico de Vinhais
Morada: Rua das Freiras, nº 13 5320 Vinhais
Telefone: +351 273 771 040 / 933 260 304 Fax: +351
273 771 040
E-mail: geral@parquebiologicodevinhais.com Website:
http://www.parquebiologicodevinhais.com
Horários:
Todos os dias das 9h às 18h.;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida;
Acessos:
Parque de estacionamento;
Caraterísticas e Serviços:
Bar;

O Parque Biológico de Vinhais é um equipamento público
instalado pela Câmara Municipal de Vinhais, em pleno Parque
Natural de Montesinho.
Tem como finalidade a interpretação da paisagem da região nas
suas componentes naturais (fauna, flora e geologia), culturais e
históricas; a conservação da natureza, a promoção da
biodiversidade e o ecoturismo.
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