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04/10/2014 a 05/10/2014 

Ajuda, Jardim Botânico  

O Jardim Botânico da Ajuda com o patrocínio da Associação Portuguesa de Orquidofilia e a colaboração 

da Associação dos Amigos do Jardim Botânico da Ajuda, do Restaurante Estufa Real e da Boutic Garden 

Viveiro das Naus, celebra, pelo 11º ano consecutivo, o Outono, nos próximos dias 4 e 5 de Outubro, numa 

altura  de temperaturas ainda agradáveis de princípio de Outono. 

 

 

Às belíssimas exposições de flores e plantas trazidas por produtores e associações juntam-se os 

/workshops/ temáticos (plantas aromáticas, técnicas básicas de jardinagem,  poda e limpeza de árvores 

ornamentais,...). A feira de plantas e de produtos associados à jardinaria complementa-se com a feira de 

produtos naturais como o mel e as compotas.  

 

O fim de semana será completado com muita música e muitos jogos. A Charanga a cavalo da GNR estará 

presente, como habitualmente. Em ambos os dias haverá visitas temáticas guiadas, com a apresentação 

da programação para 2014-2015. 

 

As edições anteriores tiveram sucesso reconhecido, como resultado do conjunto das actividades 

http://www.jardimbotanicodajuda/


oferecidas à população, em torno da paixão pela botânica, plantas e flores. 

A Festa do Outono é, ainda, um bom motivo para um passeio ao ar livre pelo Jardim Botânico da Ajuda. 

 

A entrada no Jardim custa 2,0EUR fazendo-se o acesso tanto pela Calçada da Ajuda como pela Calçada 

do Galvão.  

 

 

11ª Festa do Outono 
AR LIVRE 

4, 5 out/14  

 

O Jardim Botânico da Ajuda celebra o Outono. Do programa fazem parte exposições de flores e 

plantas,  workshops temáticos (plantas aromáticas, técnicas básicas de jardinagem,  poda e 

limpeza de árvores ornamentais),  a feira de plantas e de produtos associados à jardinaria, a 

feira de produtos naturais como o mel e as compotas. O fim de semana é completado com muita 

música e jogos. A Charanga a cavalo da GNR está também presente, como habitualmente. Em 

ambos os dias há ainda visitas temáticas guiadas, com a apresentação da programação para 

2014-2015. 

  

 


