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Recuperar o Jardim Botânico da Universidade de
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com uma festa e que se prolonga até ao fim de
Outubro com feiras temáticas todos os sábados
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Vamos fazer um exercício. Há quanto
tempo não vai ao Jardim Botânico da

Universidade de Lisboa? Esse mesmo,
no Príncipe Real... Podemos apostar que

já lá não põe os pés há muito tempo. E

se é que os pôs algumas vezes, contam-

se pelos dedos dos mesmos pés. Pode-

mos estar enganados, mas a julgar pelo
movimento do jardim - que apesar de

tudo tem 80 mil visitantes por ano - mes-

mo aos fins-de-semana são mais os turis-

tas do que os lisboetas a passear, de guia
na mão e cabeça no ar, a apreciar a som-

bra dos 4 hectares no centro da cidade.

Num banco, debaixo de uma espécie
de árvore rara que não conseguimos pro-
nunciar o nome, duas mulheres man-
têm uma acesa conversa em francês e

ficamos a pensar que este poderá ser o

sítio ideal em Lisboa para ter aquela con-

versa que ninguém pode ouvir. Negócios
obscuros, declarações de amor, um escon-

derijo secreto... O jardim que já conta

135 Primaveras tem enredos suficientes

para vários filmes e novelas - e porque
não gravar ali uma sequela de "Jardins
Proibidos"? É melhor não.

O busto de Bernardino António Gomes

(botânico e o primeiro dermatologista
português), com um buraco do que se

pensa ter sido uma bala do lado esquer-
do da cabeça, prova isso mesmo, que o

Jardim Botânico já viveu um pouco de

tudo. Na árvore ao lado multiplicam-se
buracos que também sugerem tiroteio,

provavelmente dos anos em que o espa-

ço esteve encerrado ao público, entre
1926 e 1932, "por causa dos movimentos

revolucionários e da instabilidade políti-
ca", lê-se na história cronológica do jar-
dim. Nessa altura era preciso uma auto-

rização do director do Jardim Botânico

para frequentá-lo e foi a partir daí que se

começou a cobrar 2,50 escudos à entra-
da (actualmente a entrada custa 2 euros

e é gratuita para miúdos até aos 6 anos).

TURISTAS DE BIKINI Já se encontraram
balas dentro de árvores, mas agora os

tesouros do jardim são outros. Numa
zona vedada com fitas, uma placa expli-
ca porque é que ali não se pode circu-
lar. A búnia-búnia, uma árvore natural
da Austrália com mais de 50 metros,
está em época de frutificação, o que
significa que dela caem pinhas que
"podem chegar aos 10 quilos", expli-
cam, o suficiente para matar alguém.
Num banco do jardim está uma das

imponentes oito pinhas deste ano para
amostra, com mais de cem sementes
comestíveis - ainda assim lembre-se

que fazem parte da colecção do jardim,
é melhor não comer nada.

E se as pinhas são um bom entreteni-

mento para os turistas, o sol de Lisboa
não lhes fica atrás. "Há alguns que esten-

dem a toalha nos canteiros e até se põem
de bikini", conta Nuno Carvalho, inves-

tigador do Museu Nacional de História
Natural e da Ciência, do qual faz parte
o jardim. "E claro que dentro dos can-
teiros não podem estar, é uma colecção

ao ar livre e como em qualquer outro
museu não se pode tocar no material
exposto."
MAIS BOTÂNICO A pensar nos turistas

expulsos dos canteiros e em todos os visi-

tantes que se querem estender ao sol e

não podem, a "criação de relvados e áreas

de lazer" é uma das propostas do novo

projecto do jardim que está a concurso
no Orçamento Participativo da Câmara
e que pode ser votado por todos por SMS

(grátis para o 4646 com o texto OPLX

121) até ao fim de Outubro.
O objectivo da campanha "Mais Botâ-

nico" é "conseguir promover e divulgar
o jardim como espaço e renová-lo ao
nível das infra-estruturas para o públi-
co", explica Raquel Barata, também inves-

tigadora e uma das responsáveis pela
campanha.

O projecto pretende também reabrir a

entrada inferior do jardim, do lado da
Rua da Alegria e que dá acesso à Aveni-
da da Liberdade, para permitir a circu-

lação, e a criação de esplanadas, que sem



dúvida entrariam no top das mais bem
localizadas da cidade - "Além do jardim
ter um micro-clima, funciona como uma
espécie de tampão natural e aqui não se

ouve nada do trânsito na cidade", obser-

va Raquel.
Basta entrar no jardim para perceber

a degradação de algumas partes. Por

exemplo, o edifício do antigo observató-
rio astronómico, entaipado não por estar

a ser recuperado, mas para evitar "que
se degrade ainda mais", explica Nuno.
Outro cenário de fotografias antigas, o

lago maior do jardim, está sem água, já
que também não há dinheiro para a

manutenção do sistema de circulação
de águas que o iria encher.

Problemas que podem ser resolvidos
com votos e como em qualquer boa cam-
panha há uma festa para ajudar a res-
suscitar o jardim. Começa hoje às 17h00
com a abertura do jardim ao público e

prolonga-se até à uma da manhã numa
festa com DJs no claustro do museu.
Tudo a custo zero e com o apoio das

lojas das redondezas, que cederam o

equipamento de som e vão estar pre-
sentes com bebidas, sushi, bolos e outras

surpresas grátis.
Até ao fim de Outubro a festa continua

(e os votos também, vai haver computa-
dores para isso no jardim) com feiras
temáticas que vão desde a venda de livros

científicos, a feiras de artesanato ou dan-

ças tradicionais.

PROGRAMA DAS FESTAS
Hoje Jardim aberto

gratuitamente das 1 7h00 às

20h00 com o apoio do
comércio local (conte com

sushi, bebidas e bolos de

borla)
Das 20h00 à 01 hOO festa no

claustro do museu com os

DJs Christian Djor, Senhor

Comendador e Sua Sobrinha,
Almada Guerra e Casa
Cláudia.
Amanhã Jardim da Celeste

(feira de jardinagem)

Dia 28 Mil Folhas (feira de

livros científicos)

5 de Outubro Raízes e

Números (feira de matemática)

12 de Outubro Pés e Feijões

(feira de jogos e danças
tradicionais)



19 de Outubro A Cidade e as
Serras (feira de produtos
naturais)

26 de Outubro A Loja do
Mestre André (feira de

artesanato)

As feiras acontecem aos
sábados das 1 1 hOO às 1 8h00

e a entrada é gratuita

Há três lagos, mas o

maior, na parte inferior do

jardim, que até tem uma
ponte, está sem água há
vários anos

O jardim tem a maior

colecção de palmeiras da

Europa, mas estão a ser

ameaçadas pelo escara-
velho vermelho, uma
espécie asiática que já
destruiu grande parte das

palmeiras do Algarve

Há avisos com desenhos
mas alguns turistas não
resistem ao sol e esten-
dem as toalhas nos can-
teiros. Até há quem se
ponha de bikini

Apesar de estar colado ao

Príncipe Real e à Avenida
da Liberdade, dentro do

jardim não se ouve trânsi-
to. É uma espécie de

"tampão natural", diz

Raquel Barata

A pensar nos turistas, a
criação de áreas de lazer é
um dos objectivos


