
Agenda de Natal do Jardim Zoológico 

 

Dia 1 de dezembro 

Enriquecimento Ambiental temático | À mesa com... 

Os enriquecimentos decorrem na instalação de cada animal. Consulte a programação. 

O enriquecimento ambiental é um conjunto de técnicas aplicadas no interior das instalações com 

o objetivo de estimular os animais a realizarem os seus comportamentos naturais. Por esta altura 

os EAs ganham cor e um cheirinho a Natal. 

• 1 de dezembro – Tigre-da-sibéria | 10h30* 

 

Atividade | O Natal chegou ao Zoo! 

Localizado na zona de acesso livre, junto ao carrossel do Jardim Zoológico | das 10h às 18h 

Entre na casinha do Pai Natal do Lidl e conheça as atividades que pensámos para si. Traga os mais 

novos e deixe-os entrar no mundo da fantasia com a “Hora do Conto”, divertir-se na “Oficina dos 

Brinquedos”, acrescentar sorrisos ao álbum de fotografias com a foto ao Pai Natal e a foto de 

família, descobrir o brinde por detrás do calendário de advento, ou mesmo escrever a carta ao Pai 

Natal e enviar para o Pólo Norte. Mas atenção, porque ele responde! 

• Hora do Conto – 11h, 14h30 e 16h 

• Encontro com o Pai Natal – das 11h às 18h 

• Oficina dos brinquedos – das 10h às 18h 

• Carta ao Pai Natal – das 10h às 18h 

 

Sugestão de Natal | Mercadinho “Da minha Terra” 

Localizado na zona de acesso livre, junto ao carrossel do Jardim Zoológico | das 10h às 18h 

Uma iniciativa do Lidl para promover e apoiar os produtores portugueses e a economia. Neste 

mercadinho vai poder conhecer o que se faz de melhor de norte ao sul do país e encontrar o 

presente perfeito. 

 

Vem conhecer a Quintinha do Lidl! 

A Quintinha do Lidl, após as bilheteiras | das 11h às 17h 

Visite a Quintinha do Lidl e conheça de perto as plantas e animais domésticos que nela habitam, 

com o acompanhamento de um Educador do Jardim Zoológico. O contraste entre doméstico e 

selvagem é reforçado nesta visita onde vai poder ainda observar alguns materiais zoológico como 



pelos de elefante e Urso-formigueiro-gigante, escamas de tartarugas e serpentes, hastes e 

crânios. 

 

Fim-de-semana 4 e 5 de dezembro 

Enriquecimento Ambiental temático | À mesa com... 

Os enriquecimentos decorrem na instalação de cada animal. Consulte a programação. 

O enriquecimento ambiental é um conjunto de técnicas aplicadas no interior das instalações com 

o objetivo de estimular os animais a realizarem os seus comportamentos naturais. Por esta altura 

os EAs ganham cor e um cheirinho a Natal. 

• 4 de dezembro – Chita | 14h00* 

• 5 de dezembro – Orangotangos | 10h30* 

 

Atividade | O Natal chegou ao Zoo! 

Localizado na zona de acesso livre, junto ao carrossel do Jardim Zoológico | das 10h às 18h 

Entre na casinha do Pai Natal do Lidl e conheça as atividades que pensámos para si. Traga os mais 

novos e deixe-os entrar no mundo da fantasia com a “Hora do Conto”, divertir-se na “Oficina dos 

Brinquedos”, acrescentar sorrisos ao álbum de fotografias com a foto ao Pai Natal e a foto de 

família, descobrir o brinde por detrás do calendário de advento, ou mesmo escrever a carta ao Pai 

Natal e enviar para o Pólo Norte. Mas atenção, porque ele responde! 

• Hora do Conto – 11h, 14h30 e 16h 

• Encontro com o Pai Natal – das 11h às 18h 

• Oficina dos brinquedos – das 10h às 18h 

• Carta ao Pai Natal – das 10h às 18h 

 

Sugestão de Natal | Mercadinho “Da minha Terra” 

Localizado na zona de acesso livre, junto ao carrossel do Jardim Zoológico | das 10h às 18h 

Uma iniciativa do Lidl para promover e apoiar os produtores portugueses e a economia. Neste 

mercadinho vai poder conhecer o que se faz de melhor de norte ao sul do país e encontrar o 

presente perfeito. 

 

 

 

 

 



Vem conhecer a Quintinha do Lidl! 

A Quintinha do Lidl, após as bilheteiras | das 11h às 17h 

Visite a Quintinha do Lidl e conheça de perto as plantas e animais domésticos que nela habitam, 

com o acompanhamento de um Educador do Jardim Zoológico. O contraste entre doméstico e 

selvagem é reforçado nesta visita onde vai poder ainda observar alguns materiais zoológico como 

pelos de elefante e Urso-formigueiro-gigante, escamas de tartarugas e serpentes, hastes e 

crânios. 

 

Dia 8 de dezembro 

Enriquecimento Ambiental temático | À mesa com... 

Os enriquecimentos decorrem na instalação de cada animal. Consulte a programação. 

O enriquecimento ambiental é um conjunto de técnicas aplicadas no interior das instalações com 

o objetivo de estimular os animais a realizarem os seus comportamentos naturais. Por esta altura 

os EAs ganham cor e um cheirinho a Natal. 

• 8 de dezembro – Primatas, Ilhas | 10h30* 

 

Atividade | O Natal chegou ao Zoo! 

Localizado na zona de acesso livre, junto ao carrossel do Jardim Zoológico | das 10h às 18h 

Entre na casinha do Pai Natal do Lidl e conheça as atividades que pensámos para si. Traga os mais 

novos e deixe-os entrar no mundo da fantasia com a “Hora do Conto”, divertir-se na “Oficina dos 

Brinquedos”, acrescentar sorrisos ao álbum de fotografias com a foto ao Pai Natal e a foto de 

família, descobrir o brinde por detrás do calendário de advento, ou mesmo escrever a carta ao Pai 

Natal e enviar para o Pólo Norte. Mas atenção, porque ele responde! 

• Hora do Conto – 11h, 14h30 e 16h 

• Encontro com o Pai Natal – das 11h às 18h 

• Oficina dos brinquedos – das 10h às 18h 

• Carta ao Pai Natal – das 10h às 18h 

 

Sugestão de Natal | Mercadinho “Da minha Terra” 

Localizado na zona de acesso livre, junto ao carrossel do Jardim Zoológico | das 10h às 18h 

Uma iniciativa do Lidl para promover e apoiar os produtores portugueses e a economia. Neste 

mercadinho vai poder conhecer o que se faz de melhor de norte ao sul do país e encontrar o 

presente perfeito. 

 



Vem conhecer a Quintinha do Lidl! 

A Quintinha do Lidl, após as bilheteiras | das 11h às 17h 

Visite a Quintinha do Lidl e conheça de perto as plantas e animais domésticos que nela habitam, 

com o acompanhamento de um Educador do Jardim Zoológico. O contraste entre doméstico e 

selvagem é reforçado nesta visita onde vai poder ainda observar alguns materiais zoológico como 

pelos de elefante e Urso-formigueiro-gigante, escamas de tartarugas e serpentes, hastes e 

crânios. 

 

Fim-de-semana de 11 e 12 de dezembro 

Enriquecimento Ambiental temático | À mesa com... 

Os enriquecimentos decorrem na instalação de cada animal. Consulte a programação. 

O enriquecimento ambiental é um conjunto de técnicas aplicadas no interior das instalações com 

o objetivo de estimular os animais a realizarem os seus comportamentos naturais. Por esta altura 

os EAs ganham cor e um cheirinho a Natal. 

• 11 de dezembro – Catatuas e araras | 14h30* 

• 12 de dezembro – Lince-ibérico | 11h30* 

 

Atividade | Basquetebol pelo Lince-ibérico 

Localizado na zona de acesso livre, junto ao carrossel do Jardim Zoológico | das 10h às 18h 

De forma a assinalar o Dia Internacional do Lince-ibérico no sábado, dia 11 de dezembro, o Jardim 

Zoológico recebe a visita de um padrinho muito especial, a Federação Portuguesa de Basquetebol 

que desafia os visitantes a “vestir” a camisola pela conservação do lince enquanto experimentam 

a modalidade. 

 

Atividade | Zookeepers 

Localizado na zona de acesso livre, junto ao carrossel do Jardim Zoológico | das 10h às 18h 

No fim-de-semana de 11 e 12 de dezembro vista o fato de explorador e entre numa 

grande expedição para conhecer o jogo de tabuleiro Zookeepers. Depois do sucesso do 

lançamento, no início de novembro, o Jardim Zoológico dá agora a oportunidade aos 

visitantes de continuar a colecionar cartas exclusivas das espécies. Receba o seu 

passaporte logo após as bilheteiras, assim como os recursos que terá de gerir, ao longo 

do percurso, para conseguir salvar as espécies ameaçadas. As cartas e os passaportes 

estão limitadas ao stock existente. 



 

Atividade | O Natal chegou ao Zoo! 

Localizado na zona de acesso livre, junto ao carrossel do Jardim Zoológico | das 10h às 18h 

Entre na casinha do Pai Natal do Lidl e conheça as atividades que pensámos para si. Traga os mais 

novos e deixe-os entrar no mundo da fantasia com a “Hora do Conto”, divertir-se na “Oficina dos 

Brinquedos”, acrescentar sorrisos ao álbum de fotografias com a foto ao Pai Natal e a foto de 

família, descobrir o brinde por detrás do calendário de advento, ou mesmo escrever a carta ao Pai 

Natal e enviar para o Pólo Norte. Mas atenção, porque ele responde! 

• Hora do Conto – 11h, 14h30 e 16h 

• Encontro com o Pai Natal – das 11h às 18h 

• Oficina dos brinquedos – das 10h às 18h 

• Carta ao Pai Natal – das 10h às 18h 

 

Sugestão de Natal | Mercadinho “Da minha Terra” 

Localizado na zona de acesso livre, junto ao carrossel do Jardim Zoológico | das 10h às 18h 

Uma iniciativa do Lidl para promover e apoiar os produtores portugueses e a economia. Neste 

mercadinho vai poder conhecer o que se faz de melhor de norte ao sul do país e encontrar o 

presente perfeito. 

 

Vem conhecer a Quintinha do Lidl! 

A Quintinha do Lidl, após as bilheteiras | das 11h às 17h 

Visite a Quintinha do Lidl e conheça de perto as plantas e animais domésticos que nela habitam, 

com o acompanhamento de um Educador do Jardim Zoológico. O contraste entre doméstico e 

selvagem é reforçado nesta visita onde vai poder ainda observar alguns materiais zoológico como 

pelos de elefante e Urso-formigueiro-gigante, escamas de tartarugas e serpentes, hastes e 

crânios. 

 

Fim-de-semana de 18 e 19 de dezembro 

Enriquecimento Ambiental temático | À mesa com... 

Os enriquecimentos decorrem na instalação de cada animal. Consulte a programação. 

O enriquecimento ambiental é um conjunto de técnicas aplicadas no interior das instalações com 

o objetivo de estimular os animais a realizarem os seus comportamentos naturais. Por esta altura 

os EAs ganham cor e um cheirinho a Natal. 

• 18 de dezembro – Tigre-da-sibéria | 10h30* 



• 19 de dezembro – Leões | 10h30* 

 

Atividade | O Natal chegou ao Zoo! 

Localizado na zona de acesso livre, junto ao carrossel do Jardim Zoológico | das 10h às 18h 

Entre na casinha do Pai Natal do Lidl e conheça as atividades que pensámos para si. Traga os mais 

novos e deixe-os entrar no mundo da fantasia com a “Hora do Conto”, divertir-se na “Oficina dos 

Brinquedos”, acrescentar sorrisos ao álbum de fotografias com a foto ao Pai Natal e a foto de 

família, descobrir o brinde por detrás do calendário de advento, ou mesmo escrever a carta ao Pai 

Natal e enviar para o Pólo Norte. Mas atenção, porque ele responde! 

• Hora do Conto – 11h, 14h30 e 16h 

• Encontro com o Pai Natal – das 11h às 18h 

• Oficina dos brinquedos – das 10h às 18h 

• Carta ao Pai Natal – das 10h às 18h 

 

Sugestão de Natal | Mercadinho “Da minha Terra” 

Localizado na zona de acesso livre, junto ao carrossel do Jardim Zoológico | das 10h às 18h 

Uma iniciativa do Lidl para promover e apoiar os produtores portugueses e a economia. Neste 

mercadinho vai poder conhecer o que se faz de melhor de norte ao sul do país e encontrar o 

presente perfeito. 

 

Vem conhecer a Quintinha do Lidl! 

A Quintinha do Lidl, após as bilheteiras | das 11h às 17h 

Visite a Quintinha do Lidl e conheça de perto as plantas e animais domésticos que nela habitam, 

com o acompanhamento de um Educador do Jardim Zoológico. O contraste entre doméstico e 

selvagem é reforçado nesta visita onde vai poder ainda observar alguns materiais zoológico como 

pelos de elefante e Urso-formigueiro-gigante, escamas de tartarugas e serpentes, hastes e 

crânios. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Semana de 20 e 24 de dezembro 

Enriquecimento Ambiental temático | À mesa com... 

Os enriquecimentos decorrem na instalação de cada animal. Consulte a programação. 

O enriquecimento ambiental é um conjunto de técnicas aplicadas no interior das instalações com 

o objetivo de estimular os animais a realizarem os seus comportamentos naturais. Por esta altura 

os EAs ganham cor e um cheirinho a Natal. 

• 20 de dezembro – Canguru-vermelho | 14h30* 

• 21 de dezembro – Órix-austral e Órix-de-cimitarra| 10h30* 

• 22 de dezembro – Primatas, Palácio Verde | 10h30* 

• 23 de dezembro – Suricata | 14h30* 

• 24 de dezembro – Primatas, Ilhas | 10h30* 

 

Atividade | O Natal chegou ao Zoo! 

Localizado na zona de acesso livre, junto ao carrossel do Jardim Zoológico | das 10h às 18h 

Entre na casinha do Pai Natal do Lidl e conheça as atividades que pensámos para si. Traga os mais 

novos e deixe-os entrar no mundo da fantasia com a “Hora do Conto”, divertir-se na “Oficina dos 

Brinquedos”, acrescentar sorrisos ao álbum de fotografias com a foto ao Pai Natal e a foto de 

família, descobrir o brinde por detrás do calendário de advento, ou mesmo escrever a carta ao Pai 

Natal e enviar para o Pólo Norte. Mas atenção, porque ele responde 

• Hora do Conto – 11h, 14h30 e 16h 

• Encontro com o Pai Natal – das 11h às 18h 

• Oficina dos brinquedos – das 10h às 18h 

• Carta ao Pai Natal – das 10h às 18h 

 

Sugestão de Natal | Mercadinho “Da minha Terra” 

Localizado na zona de acesso livre, junto ao carrossel do Jardim Zoológico | das 10h às 18h 

Uma iniciativa do Lidl para promover e apoiar os produtores portugueses e a economia. Neste 

mercadinho vai poder conhecer o que se faz de melhor de norte ao sul do país e encontrar o 

presente perfeito. 

 

 

 

 



 

Vem conhecer a Quintinha do Lidl! 

A Quintinha do Lidl, após as bilheteiras | das 11h às 17h 

Visite a Quintinha do Lidl e conheça de perto as plantas e animais domésticos que nela habitam, 

com o acompanhamento de um Educador do Jardim Zoológico. O contraste entre doméstico e 

selvagem é reforçado nesta visita onde vai poder ainda observar alguns materiais zoológico como 

pelos de elefante e Urso-formigueiro-gigante, escamas de tartarugas e serpentes, hastes e 

crânios. 

 

Fim-de-semana de 25 e 26 de dezembro 

Enriquecimento Ambiental temático | À mesa com... 

Os enriquecimentos decorrem na instalação de cada animal. Consulte a programação. 

O enriquecimento ambiental é um conjunto de técnicas aplicadas no interior das instalações com 

o objetivo de estimular os animais a realizarem os seus comportamentos naturais. Por esta altura 

os EAs ganham cor e um cheirinho a Natal. 

• 25 de dezembro – Vale dos Tigres | 10h30* 

• 26 de dezembro – Okapi | 14h30* 

 

Atividade | O Natal chegou ao Zoo! 

Localizado na zona de acesso livre, junto ao carrossel do Jardim Zoológico | das 10h às 18h 

Entre na casinha do Pai Natal do Lidl e conheça as atividades que pensámos para si. Traga os mais 

novos e deixe-os entrar no mundo da fantasia com a “Hora do Conto”, divertir-se na “Oficina dos 

Brinquedos”, acrescentar sorrisos ao álbum de fotografias com a foto ao Pai Natal e a foto de 

família, descobrir o brinde por detrás do calendário de advento, ou mesmo escrever a carta ao Pai 

Natal e enviar para o Pólo Norte. Mas atenção, porque ele responde! 

• Hora do Conto – 11h, 14h30 e 16h 

• Encontro com o Pai Natal – das 11h às 18h 

• Oficina dos brinquedos – das 10h às 18h 

• Carta ao Pai Natal – das 10h às 18h 

 

Sugestão de Natal | Mercadinho “Da minha Terra” 

Localizado na zona de acesso livre, junto ao carrossel do Jardim Zoológico | das 10h às 18h 



Uma iniciativa do Lidl para promover e apoiar os produtores portugueses e a economia. Neste 

mercadinho vai poder conhecer o que se faz de melhor de norte ao sul do país e encontrar o 

presente perfeito. 

 

Vem conhecer a Quintinha do Lidl! 

A Quintinha do Lidl, após as bilheteiras | das 11h às 17h 

Visite a Quintinha do Lidl e conheça de perto as plantas e animais domésticos que nela habitam, 

com o acompanhamento de um Educador do Jardim Zoológico. O contraste entre doméstico e 

selvagem é reforçado nesta visita onde vai poder ainda observar alguns materiais zoológico como 

pelos de elefante e Urso-formigueiro-gigante, escamas de tartarugas e serpentes, hastes e 

crânios. 

 

* Por motivos de ordem técnica, meteorológica e bem-estar animal poderá ocorrer alterações 

nos horários dos enriquecimentos ambientais, sem aviso prévio.  

 


