
Notícia do Clube de Protecção Civil 

Visita de Estudo 

 

No passado dia 6 de Abril de 2010, no período da tarde, o Clube de Protecção 

Civil realizou uma visita de estudo a Sintra. Inicialmente, estava prevista a visita ao 

Parque e Palácio de Monserrate. No Entanto, devido ao corte da via pública, não foi 

possível transitar até Monserrate pelo que a visita foi alterada para a Quinta da 

Regaleira e o Parque da Liberdade, Sintra. 

Pelas 14h os alunos e os professores reuniram-se junto da entrada principal da 

escola. A deslocação foi efectuada através de transportes públicos (autocarro e 

comboio). 

Chegados a Sintra, os alunos encontravam-se muito animados e ansiosos por 

visitar os espaços supramencionados, assim como as espécies botânicos que os 

constituem. 

A Quinta da Regaleira (Fig.1) constitui um dos mais surpreendentes 

monumentos da Serra de Sintra. Situada no termo do centro histórico da Vila, foi 

construída entre 1904 e 1910, no derradeiro período da monarquia. Aqui podemos 

vislumbrar uma grande biodiversidade (Fig.2), nomeadamente, de espécies botânicas, 

e.g., Fetos Arbóreos, Cycas, etc., e imponentes exemplares de árvores, e.g., Sequoia, 

Araucária, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Mapa da Quinta da Regaleira 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 2 – diversidade de espécies                                       Figura 3 – Palácio da Quinta da Regaleira 

Percorremos a Quinta da Regaleira tendo visitado o Poço Iniciático, o Lago da 

Cascata, a Fonte da Abundância, a Cisterna, a Torre da Regaleira, a Gruta das Leda, a 

Capela, o túnel da Capela e, por fim, o Palácio da Regaleira (Fig.3). Devido à falta de 

tempo não nos foi permitido visitar mais espaços. 

Seguiu-se a visita ao Parque da Liberdade. Aqui podemos observar espécies, 

e.g., a Ginkgo biloba, animais, e.g., patos, e esculturas variadas (Fig.4 e 5).  

  

 

 

 

 

 

 

                         Figura 4 – Escultura                                                           Figura 5 – Escultura  

No decorrer da visita foram abordados alguns nomes e curiosidades sobre 

espécies botânicas, bem como sobre a necessidade de preservar os diversos habitats e as 

formas de preservação das florestas no que respeita aos incêndios florestais. 

No final da visita era visível o cansaço no rosto de todos os intervenientes. No 

entanto, os comentários tecidos pelos alunos demonstravam que tinham desfrutado do 

passeio com muito agrado.   

Podemos concluir que a natureza é, sem dúvida, um instrumento difusor de 

cultura e educação. 


