
O mundo fascinante das plantas 
do Parque Florestal de Monsanto
Aprenda e divirta-se!
Visitas guiadas a pé com identificação de espécies da Flora, 
as suas características físicas e funcionais, bem como  
a relação estabelecida com os restantes seres vivos.

LOCAL Parque Florestal de Monsanto
HORÁRIO/DURAÇÃO 10h00 e 14h30 (2h30)
PÚBLICO-ALVO População em geral e 3.º ciclo 
PONTO DE ENCONTRO Centro de Interpretação de Monsanto
N.º DE PARTICIPANTES 25 máx.
INSCRIÇÕES monsanto@cm-lisboa.pt | 218 170 200
RECOMENDAÇÕES calçado e roupa prática e água

Venha descobrir a Estufa-fria de Lisboa com quem sabe!
Visita Guiada
Estufa está escondida bem no meio de Lisboa, sendo fria mas também, 
quente e... doce. Tem 100+100+100 espécies vegetais e oferece uma viagem 
por todos os continentes. 
Abrigando espécies que precisam da nossa proteção, tem muitos mistérios 
para descobrir, tais como:os brincos das princesas, os gigantes, os 
compinchas dos dinossauros, o petisco do Panda e o Rato Mickey. 

LOCAL Estufa Fria de Lisboa
HORÁRIO/DURAÇÃO 9h00 | 12h00 | 14h00 | 17h00 (2h00)
PÚBLICO-ALVO Pessoas sem mobilidade condicionada
N.º DE PARTICIPANTES 15 máx.
INSCRIÇÕES estufafria@cm-lisboa.pt
RECOMENDAÇÕES calçado seguro e confortável

Olivaria, a árvore da azeitona
Que segredos esconderá?
São muitas as árvores da Quinta, mas há uma que, inevitavelmente, se 
destaca: a Oliveira. Não fosse esta a freguesia dos Olivais que, nos séculos 
XVII, XVIII e até mesmo XIX, foi uma zona predominantemente agrícola da 
cidade. A partir do roteiro “As árvores da Quinta”, iniciaremos um passeio 
tranquilo pela Quinta, dando uma atenção especial a esta espécie que,  
para além do fruto riquíssimo, está também carregada de simbolismo, 
mostrando que razões não faltam para adorarmos esta... planta!

LOCAL Quinta Pedagógica dos Olivais
HORÁRIO/DURAÇÃO 10h00 e 14h00 (1h30)
PÚBLICO-ALVO 1.º e 2.º ciclos
N.º DE PARTICIPANTES 30 máx.
INSCRIÇÕES qpo.marcacoes@cm-lisboa.pt
 

Mapa do arvoredo
Tantas plantas para descobrir! 
Com a ajuda de um mapa, que identifica e localiza as 
diferentes espécies arbóreas existentes na Quinta, cada 
participante poderá criar um percurso pelo mundo fascinante 
das plantas que aqui encontramos.
Neste dia comemorativo, este mapa estará disponível 
para os visitantes da Quinta.

LOCAL Quinta Pedagógica dos Olivais
HORÁRIO/DURAÇÃO Entre as 10h00 e 17h00 (1h00)
PÚBLICO-ALVO 1.º e 2.º Ciclos
N.º DE PARTICIPANTES s/limite 
INSCRIÇÕES n.a.

DIA DO FASCÍNIO DAS PLANTAS 18 DE MAIO

ORGANIZAÇÃO

Direção Municipal de Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia
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