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Jardim Botânico da Ajuda
 
 25 e 26 de abril de 2015 (Lisboa)
 
 O Jardim Botânico da Ajuda celebra, pelo 12º ano consecutivo, a Primavera, nos próximos dias 25 e
26 de Abril.
 
 Às belíssimas exposições de flores e plantas trazidas por produtores e associações (orquídeas,
bromélias, carnívoras, catos e outras suculentas,.) 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. Todo
o fim de semana terá muita música e haverá visitas temáticas guiadas.
 
 A presente edição conta com o patrocínio da GNR, Cafés Delta e Junta de Freguesia da Ajuda e a
colaboração do Grupo de Teatro Infantil Animarte, Teatro Universitário da ULisboa,  Associação
Portuguesa de Orquidofilia, Associação dos Amigos do Jardim Botânico da Ajuda, Viveiro das Naus e
Restaurante Estufa Real, entre outros.
 
 As edições anteriores tiveram sucesso reconhecido, como resultado do conjunto das actividades
oferecidas à população, em torno da paixão pela botânica, plantas e flores.
 
 A Festa da Primavera 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.
 
 Todos são bem-vindos!
 
 PROGRAMA (provisório e sujeito a alterações)
 
 10h - Workshop infantil - pintura com pigmentos naturais
 
 10h30 - Workshop adultos - Cuidar do Jardim na Primavera
 
 11h - Chi-kung - aula sénior dirigida por Elisa Nazaré
 
 12h - Workshop infantil- Heliografia - carimbos da natureza
 
 12h30 - Workshop (a definir)
 
 14h30- Música - Orquestra de Foles
 
 15h - "A Boa Pessoa segundo Brecht"- Teatro Universitário da UL
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 16h - Música - Orquestra de Foles
 
 16h30- Música - New Brisk, Grupo musical dirigido por Luís Santos.
 
 11h00 - 13h30 - Consultório da planta - Eng.ª Filomena Caetano
 
 11h - Workshop infantil - Os insectos no Jardim
 
 11h - Visita guiada
 
 12h - Espectáculo Equestre - Charanga a cavalo da GNR
 
 14h - Workshop (a definir)
 
 15h - Música - Os Traquinas, grupo musical dirigido por Alexandre Gaspar
 
 16h00 - "O Vento nos Salgueiros", as personagens. Grupo de Teatro Infantil Animarte
 
 16h30 - Música - Orquestra Geração
 
 17h30 - Visita guiada
 
 Produtos Sugeridos
 
 A Vida entre Marés - voucher para 4 pessoas
 
 A Vida na Floresta - voucher para 4 pessoas
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