
CELEBRAÇÃO DO OUTONO
Exposições, fei rase workshops nos jardins botânicos de Lisboa SÔNIA CALHEIRDS

Os dias já estão mais curtos e as temperaturas baixaram irias

isso não é impedimento para dar um passeio pelo Jardim
Botânico da Ajuda que, pelo décimo ano consecutivo, celebra

a chegada do outono. Além de uma exposição de orquídeas,
". r, da feira de jardinagem e da venda de produtos naturais e de

artesanato, outras atividades, para toda afamíl ia, multiplicam-se no próximo
fim de semana. Na manhã de sábado, 19, realiza-se um concurso de espantalhos

(1 oh), uma oficina dcyoga (11 h) c diversos workshops: O Meu Primeiro

Bonsai (1 oh), prova de mel (n h), ervas aromáticas (11 h) c cozinha vegetariana

(i2h3o). De tarde, experimentam-se pinturas com pigmentos (i/[h), faz-se a

limpeza de árvores e arbustos (15b) e aprende-se a criar uma horta na varanda

(15(1) e técnicas básicas de jardinagem (iõh).
A programação mais específica para crianças
acontece no domingo, 20, com jogos tradicionais

(Hh) e a peça Alice no Jardim das Maravilhas,

pelo Animarte (ióh). Ao longo do dia estão

agendados diversos workshops: O Mel, da Flor

àSua Mesa (ioh),insetos(ioh), carnívoras

cuidados básicos (nh), identificação de plantas ornamentais, doenças e

pragas de plantas (11 h), A família das orquídeas (i2h), danças eu ropeias(ish)
3

técnicas básicas de jardinagem (ióh)c dançar o feminino (vh). Tudo em prol
da natureza.

O ia 1

FESTA DO OUTONO

Jardim Botânico da Ajuda, entrada pelas calçadas da Ajuda
oudoGalvãoT. 21 3622503

19-20 out, sáb-dom ioh-iBh. €2

-.
'- As Feiras do Botânico têm devolvido o jardim da Rua da

Escola Politécnica aos I isboetas, quatro hectares que se

estendem até à Avenida da Liberdade. Classificado como
¦
f Monumento Nacional, o Jardim Botânico foi inaugurado

.' ''.
'-

emiB7BparaapoÍaroensÍnodaßotânÍcanaantÍgaEscola
Politécnica. Atualmente, integra-se no Museu Nacional dei listória Natural

e da Ciência (MN I I NC). Af eira A C/dadee as Serras, no sábado, 19, inclui um

mercado de história natural, com exposição c venda de minerais, produtos
naturais c materiais didáticos. A Loja do Mestre André, uma feira dedicada

aosartcsãos,realiza-scnodia26. Para

promover o projeto de renovação do Jardim

Botânico, candidato 121 ao Orçamento
Participativo da autarquia, estica-se A Corda

Peio Botânico!, no sábado, 19, a partir das

16 horas. Um quilómetro de corda vai unir

três espaços verdes: a Praça da Alegria, o

jardim do Príncipe Real e o Jardim Botânico

doMNI INC. A união ficará oficializada com um «nó simbólico» dado junto
à escadaria do Botânico. Em causa está o desejo de melhorar os caminhos

e a circulação de aguado Jardim Botânico, criar áreas de lazer, quiosques e

esplanadas, abrir o portão para a Praça da Alegria, facilitando a circulação das

pessoas pelo centro de Lisboa. Sendo esta ação cívica aberta aos cidadãos, não

vaíeroeracorda.

O BOTÂNICO EM FESTA

Museu Nacional de História Natural e da Ciência, R. da Escola Politécnica, 54
T. 21 3921808

19, 26 out, sáb nh-iBh Grátis

SEGUNDAS VIDAS

O próximo dia 20 de outubro marca a estreia do

projeto Second Chance, no LX Market- A pop-up
store, de artigos em segunda mãOj passa, agora,
ater púiso certo em Lisboa, nu m dos mercados

mais in dacidade.em três domingos do mês. Se

o conceito da lojajáse destacava pelos preços

baixos de peças de vestuário e acessórios usado:

mas modernosc cm ótimo. estado, agora, na

nova morada, a Second Chance vai transformar-

se também num espaço de

convívio. Haverá atividades

para os mais pequenos, com

leituras de contos e música,

e, para quem precisar de

descansardeumdia.de

compras, acsplanada terá bebidas c cachorros

quentes. Neste domingo, 20, às 15 c 30, a atriz

Custódia Ga l lego lerá um conto infantil. S.L.F

O SECOND CHANCE

Lx Factory, R. Rodrigues Faria^ 103^

Lisboa. 20, 27 Out, io, 17 e 24 noV,
I2h-iBh www.facebook.com/
Seco nd Chance Lx


