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CENTRO DE RECUPERAÇÃO DO LOBO IBÉRICO  

CONDIÇÕES DE VISITA 
 

CONHEÇA AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO QUE DEVE RESPEITAR AO VISITAR O NOSSO 

ESPAÇO! 

No contexto da atual pandemia COVID-19, e de modo a dar cumprimento às recomendações da Direção-Geral 

de Saúde (DGS), serão feitos alguns ajustes às visitas guiadas ao Centro de Recuperação do Lobo Ibérico. As 

alterações apresentadas estão sujeitas a reavaliação, de acordo com as orientações da DGS.  

Pede-se ao visitante que cumpra as medidas de prevenção estabelecidas e que colabore para segurança de 

todos. 

• Horários de visitas 

o Outubro a abril: sábado, domingo e feriados nacionais – Primeira visita – 15h00 | Segunda 

visita – 16h30 

o Maio a setembro: sábado, domingo e feriados nacionais – Primeira visita – 16h00 | Segunda 

visita – 18h00; sexta-feira – 18h00  

NOTA: As visitas bilingues (português e inglês) decorrem apenas no horário das 18h em dias de semana e 
18h00 aos fins de semana e feriados nacionais. 

 
 

• As visitas estão limitadas a 10 participantes. 

 

• É obrigatória a marcação de visita através de email (crloboiberico@ciencias.ulisboa.pt). 

 

• É obrigatório o uso de máscara, quer no espaço interior (uso de WC ou aquisição de produtos da loja), 

quer no espaço exterior, durante a visita. 

 

• O visitante deve cumprir a etiqueta respiratória. 

 

• O visitante deve desinfetar as mãos antes de entrar na receção. 

 

• O visitante deve cumprir o distanciamento físico de 1,5m a 2m, enquanto aguarda o início da visita 

guiada e durante a realização da mesma. 

 

• Caso pretenda visitar a nossa loja de recordações, só poderá entrar um visitante de cada vez no espaço 

interior. Não dispomos de multibanco.  

 

NOTA 

• O guia responsável pela visita guiada poderá impedir um visitante de realizar a atividade caso não 

utilize ou se recuse a utilizar máscara. Neste caso o valor da visita não será reembolsado. 
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THE IBERIAN WOLF RECOVERY CENTRE 

VISIT CONDITIONS 
 

KNOW THE PREVENTION MEASURES YOU MUST RESPECT WHEN VISITING OUR SPACE! 

In order to comply with the guidelines of the Portuguese Health Authorities (Direção-Geral de Saúde – DGS) 

regarding the current SARS-CoV2 outbreak, the following restrictions will apply to the guided visits to the 

Iberian Wolf Recovery Centre. These restrictions will be reassessed according to the Health Authorities (DGS) 

guidelines. 

Visitors must strictly comply with the established measures for the safety of the staff and other visitors. 

• Visiting hours  

o October to April: Saturday, Sunday and national holidays – 3:00 pm and 4:30 pm  

o May to September: Saturday, Sunday and national holidays – 4:00 pm and 6:00 pm; Friday – 

6:00 pm  

NOTE: Bilingual visits (in Portuguese and English) only occur at 6:00 pm on weekdays and 6:00 pm on weekends 

and public holidays. 

• Visits are limited to 10 participants. 

 

• Visits must be booked in advance by email to crloboiberico@ciencias.ulisboa.pt  

 

• The use of a face mask is mandatory, both inside the building (use of WC or purchase of 

merchandising from the store), or in the outside area where the visit takes place. 

 

• Visitors should use hand sanitizer gel when entering the building. 

 

• Visitors must comply with the respiratory etiquette and must maintain a physical distance of 

1,5meters – 2meters between them. 

 

• The purchase of items at the IWRC store can be done in cash, as we do not have an ATM. Only one 

visitor can enter the building at a time. 

 

NOTE 

• The staff member responsible for the guided tour may prevent a visitor from carrying out the activity, 

or if (s)he is not wearing a mask. In this case the amount of the visit will not be refunded. 
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