
v OS MELHORES JARDINS DE LISBOA

A Time Out Lisboa elegeu
recentemente os melhores jardins
de Lisboa. A revista dirigida

por João Cepeda, vocacionada

para as atividades nas horas de

lazer com uma agenda cultural

vasta e propostas de passeios
e espetáculos gratuitos, decidiu

dedicar a capa de uma edição aos

jardins da capital.
A seleção da Time Out passa
pelo Famoso Jardim da Gulbenkian,
da autoria do Arquiteto
Paisagista Gonçalo Ribeiro

Telles, que nos concedeu uma

entrevista na edição do mês

passado a propósito dos "jardins
Mediterrânicos", propõe uma visita

ao Parque José Gomes Ferreira,
conhecido como Mata de Alvalade,
com 21 ha de vegetação cerrada e

outra ao Parque Eduardo VII, um

dos ex-libris de Lisboa.

Mas não se fica por aqui. Jardim
Botânico da Ajuda, criado por
iniciativa de D. José I para que
os filhos aprendessem Botânica

em ambiente natural, Quinta das

Conchas, no Lumiar, considerada a

"principal mancha verde existente
no concelho de Lisboa, depois do

Parque Florestal de Monsanto",

e a contígua Quinta dos Lilases.

O roteiro proposto pela Time Out
leva-nos até ao Parque dos Poetas,
em Oeiras, recheado de esculturas

e grandes relvados, incluindo um

campo de futebol gratuito.
Seguimos para o Parque Silva

Porto, mais conhecido por Mata
de Benfica, e a próxima proposta
é o Jardim Botânico Monteiro-Mor,
criado no séc. XVIII e que partilha
o terreno com os museus do Traje
e do Teatro.
Nesta seleção não podia faltar

o Jardim da Estrela, o Jardim
Botânico do Museu Nacional de

História e da Ciência, na Rua

da Escola Politécnica, o Parque
Marechal Carmona, em Cascais,

e o Jardim Tropical de Belém,

um espaço representativo de

espécies oriundas das ex-colónias,
onde se encontra o Instituto de

Investigação Científica Tropical.
Todos estes jardins já foram

objeto de reportagens nestas

páginas ao longo de quase 11

anos. Agora, que as temperaturas
começam a ficar mais amenas,
constituem excelentes propostas
para passeios em família.


