
Não tente adivinhar, nós explicamos: umorquidófiloé
quem se dedica aestudarou coleccionar orquídeas e não
há melhor alturaparacomeçardoque na estação mais
florida do ano. É marcar no calendário: 3 1 de Março, às

10.30, na Estufa Fria. Coma ajuda do núcleo lisboeta
da Associação PortuguesadeOrquidofília, vai ficar

especialista nas pragase doenças que afectam estas

florese como as podemos tratar, mas nada tema se está
mais interessado nocultivo.OClubedosOrquidófílos
explica como se faz no próximo mês, 6 de Abril, às 1 5 .00,
no centro Jardins Sintra, onde depois se podeperder no

Orquidário - umaestufa muito especial, com híbridos
e espécies botânicasde orquídeas difíceis de encontrar.
Ambos os workshops são gratuitos, masé necessária

inscrição prévia. -> Estufa Fria.PamueEduarto Vil (Usboa).Dom(3lde

Março) 10.30.JaitfinsSíntra, Estrada Nacional9.Sáb(6de Abril) 15.00.

A antiga tapada real é talvez um dos lugares verdes
mais subvalorizados de Lisboa. Estende-se ao longo
de mais de cem hectares onde pode assistir às formas
mais originais que as plantas arranjam para procri-
ar - muitas flores, muitos pólenes no ar, muita vida
a brotar. A fotografia de capa desta edição foi feita lá.
-> Instituto Superiorde Agronomia, Calçada da Tapada, Seg-Sex 10.00- 18.00,

Sáb-Dom 09.00-20.00.

Em meados de Maio, da janela principal do Ritz aúnica
coisa que se vê são as flores dos jacarandás, com um tom
lilás forte, que pintam toda a Rua Castilho e se prolon-
gam pelo ParqueEduardoVll. Por enquanto aindaestão
tímidas, mas neste início de Abril começa a servir-se

pastelaria fina inspirada nestas flores à hora do lanche.
Há scones caseiros, choux de framboesa, tarteletes de

cassis, pequenos macarons lilás, éclairs, muffinsde
mirtilo e troncos de chocolate. O lanche está disponível
até Junho. -> Preço: 45€. Hotel Ritz FourSeasons. Rua Rodrigo da Fonseca,

88(Mart|uês), 21381 1400.

Sabia que as borboletas são indicadores de

qualidade ambiental? Descubra porquê no

Parque Urbano da Quinta de Rana, onde há um
borboletário com espécies da flora local. O espaço
integra ainda um laboratório acessível ao público,
cuja função é a criação dos ovos, das lagartas e das
crisálidas. A entrada é grátis, mas por 3,50€ tem
direito a uma visita guiada, para aprender mais
sobre a biologia deste grupo de insectos, a sua

ligação com as plantas e o seu papel no equilíbrio
dos ecossistemas. -^Parque Urbano da Quinta de Rana. Qua-

Dom 10.00-13.00 e 14.00 16.00.


