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mensagem
do reitor
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Considero uma honra ter a possibilidade de contribuir com este pequeno texto para 
a comemoração do 250º aniversário do Jardim Botânico da Ajuda (JBA), primeiro jardim 
botânico criado em Portugal, e portanto uma das primeiras instituições dedicadas à 
cultura da história natural no nosso país.

Faço-o com orgulho pois o JBA, parte integrante do património científico e cultural da 
Universidade de Lisboa (ULisboa), constitui um repositório vivo de muito conhecimento 
na área da Botânica, acumulado ao longo de um período de tempo muito significativo.

A exemplo do que acontecera em diversos pontos da Europa, o JBA foi criado 
em 1768 com vista a proporcionar uma educação científica associada à observação 
da Natureza. Não obstante alguns períodos históricos mais difíceis e atribulados por 
que passou, o JBA seguiu a linha de orientação que esteve na base da sua criação, 
mantendo uma relação estreita com instituições de formação e investigação científicas 
ligadas à história da Universidade de Lisboa. Inicialmente, com a Escola Politécnica de 
Lisboa (1838), percursora da Faculdade de Ciências. Posteriormente, em 1910, passando 
a integrar o Instituto Superior de Agronomia.

A ULisboa orgulha-se de ser herdeira do legado histórico materializado pelo JBA 
bem como pelos outros espaços botânicos que engloba – o Jardim Botânico de Lisboa 
(JBL, na Politécnica), o Jardim Botânico Tropical (JBT, em Belém) e o Parque Botânico na 
Tapada da Ajuda. Este conjunto, harmonioso e complementar entre si, confere à ULisboa 
uma singularidade notável que transpassa as “fronteiras” académicas e interseta vários 
setores da sociedade, particularmente na cidade de Lisboa.

O percurso histórico do JBA espelha de forma exemplar a evolução da missão 
dos jardins botânicos onde a criação e disseminação de conhecimento se conjugam 
no sentido de promover a aproximação das pessoas com as plantas e aprofundar 
a compreensão da importância destas para a qualidade de vida e bem-estar da 
sociedade.

A história do Jardim Botânico da Ajuda é resultado de muitos empenhos, pessoais e 
coletivos. A todos, presto a minha homenagem  simbólica na pessoa da Diretora do JBA, 
defensora incansável dos valores da instituição ao longo de muitos anos de dedicação 
marcada por uma perseverança invulgar.

Reitor da Universidade de Lisboa

António Cruz Serra



Em 2018 o JBA comemora 250 anos 
de existência. Fundado em 1768, 
foi o primeiro Jardim Botânico em 

Portugal e o 15º da Europa. Criado por 
ordem do Marquês de Pombal, durante 
o reinado de D. José, incluía o Gabinete 
de História Natural, o Gabinete de 
Física e a Casa do Risco. Domingos 
Vandelli foi encarregue de delinear e 
dirigir as obras do que chegou a ser, 
no séc. XVIII, uma das mais importantes 
instituições científicas da Europa e a 
primeira e a mais importante instituição 
dedicada ao estudo da história natural 
do país. Chegou a possuir uma coleção 
com mais de 5000 exemplares vindos 
de todo o mundo e foram organizadas 
diversas expedições científicas 
destinadas a prover o jardim de 
exemplares para estudo.

O Jardim Botânico da Ajuda (JBA) é 
atualmente uma Unidade de Apoio 

Tecnológico do Instituto Superior de 
Agronomia (ISA). Está sob a tutela do 
ISA desde 1910 como infra-estrutura 
de ensino e investigação, sendo 
propriedade da Universidade de Lisboa. 
É uma instituição que alberga coleções 
documentadas de plantas vivas para 
propósitos de investigação científica, 
conservação, educação e lazer. O JBA 
assinou a Agenda Internacional para 
a Conservação em Jardins Botânicos, 
é membro do Consórcio Europeu dos 
Jardins Botânicos e faz parte da Global 
Partnership for Plant Conservation, 
contribuindo para a Estratégia Global 
para a Conservação de Plantas. Está 
também representado no Conselho 
Consultivo da direção da International 
Association of Botanic Gardens. Possui 
atualmente um banco de sementes 
e uma coleção botânica com 1576 
registos divididos por plantas em estufa 
e ao ar livre. •

mensagem da presidente 
do instituto superior de 
agronomia
da UNIVERSIDADE DE LISBOA

Como Presidente do Instituto Superior de Agronomia da Universidade 
de Lisboa é com enorme satisfação e orgulho que me associo às 
comemorações dos 250 anos de existência do Jardim Botânico da Ajuda 
que decorrerão ao longo de 2018. Sendo o mais antigo jardim botânico 
português, construído para deleite e aprendizagem da corte de Dom José, 
em particular dos jovens príncipes, foi incorporado no Instituto aquando 
da sua formação após a implantação da primeira república, e continua a 
seguir o seu desígnio inicial, de local de estudo e conservação de espécies 
vegetais. Aqui têm lugar aulas práticas para os alunos universitários, mas 
também cursos de jardinagem e sensibilização dos mais jovens e da 
população em geral para a importância da biodiversidade na paisagem.

O jardim é também palco de várias atividades lúdicas, desde teatro 
ao ar livre, até exposições de arte. Com uma magnífica vista sobre o Tejo 
é um local aprazível para um passeio tranquilo, embalado pelas plantas 
aromáticas, ou para leitura de um livro à sombra das frondosas árvores. 
O tabuleiro inferior, de estilo clássico barroco, com lago central e arranjo 
simétrico dos canteiros rodeados de buxo é escolhido para a captação de 
imagens de moda ou de casamentos. 

Devo prestar homenagem à sua atual Diretora Dalila Espírito Santo pela 
sua dedicação extrema ao jardim, nas suas vertentes de investigação e 
atividades festivas, e à Associação dos Amigos do Jardim Botânico da 
Ajuda, pelos donativos que muito têm contribuído para a manutenção do 
jardim.

Presidente do Instituto Superior de Agronomia

Amarilis de Varennes
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7 Fevereiro
SESSÃO DE ABERTURA 
das comemorações dos 250 Anos 
da Fundação do Jardim com 
abertura de todas as fontes após 
restauro pela AAJBA.
Lançamento do programa 
das atividades de 2018.

23 Setembro

RECRIAÇÃO HISTÓRICA
Visita do Marquês de Pombal ao 
JBA por altura da sua fundação. 

28 Dezembro

FESTA DE ENCERRAMENTO 
com jantar de gala.

No ano em que se 
comemora os 250 
anos de existência do 
Jardim Botânico da 
Ajuda pretende-se dar 
a conhecer ao Público o 
que aqui se tem feito em 
prol do Conhecimento e 
Conservação das Plantas e 
do seu Ensino, desafiando 
o mesmo a uma reflexão 
sobre o seu papel na 
sociedade e oferecendo, 
simultaneamente, 
momentos descontraídos e 
de agradável convívio.



          06           

Exposição de Cerâmica de
António Vasconcellos Lapa

25 a 25 
ABRIL AGOSTO

O fantástico mundo criado por António Vasconcelos Lapa chega ao Jardim 
Botânico da Ajuda num dia há muitos anos aqui celebrado – O Dia da Cultura 
em Liberdade. Esta exposição, de cerâmica contemporânea, traz-nos dragões 
e pássaros que entre templos de culturas outrora distantes nos levam a mundos 
imaginários, perante o assombro de marqueses e condessas (figuras de convite) 
e a passividade de caracóis coloridos que lentamente sobem as escadarias do 
Jardim trazendo-nos para a realidade. É uma história que no tempo da fundação 
do Jardim também levou Mattiazzi a trazer animais para a fonte das 40 bicas e 
que nos remete para um mundo de fantasia em que uma colorida diversidade 
domina.
António Vaconcelos Lapa nasceu em Lisboa em 1945 e formou-se em Escultura 
Decorativa pela Escola António Arroio (Lisboa) e em cerâmica pelo Istituto 
Statale d’Arte per la Ceramica (Faenza, Itália), que realizou enquanto bolseiro 
da Fundação Calouste Gulbenkian. Conta com enumeras exposições realizadas, 
entre as quais as que efetuou nos Jardins Botânicos do Porto, de Lisboa e Tropical.

Em 2015 o casal Tuulikki e Pekka Ranta 
trouxeram parte da sua coleção 
de 10 000 orquídeas, para o Jardim 
Botânico da Ajuda (JBA). Esta escolha 
do casal Ranta  teve em conta a tradição 
histórica no cultivo de orquídeas no JBA e 
uma credibilidade que lhes proporciona 
a garantia de manter viva uma coleção 
que foi o principal projecto dos últimos 
anos das suas vidas . Na realidade, 
no JBA há uma estufa, a estufa de D. 
Luís, construída propositadamente para 
albergar orquídeas e que se encontrava 
até recentemente completamente 
desocupada mas em boas condições 
estruturais. Aqui o casal finlandês 
tem estado a repor as orquídeas que 
constam da listagem do séc. XIX das 
orquídeas que o Rei D. Luís aí cultivava. 
É já uma das mais importantes coleções 
europeias com espécies, já que a 
maior parte das coleções atuais são 
constituídas por híbridos.

MARÇO
10 e 11 SETEMBRO

Exposição de bromeliáceas, 
catos e suculentas.

25 a 28

A estufa D. Luís I desde há muito que 
alberga bromeliáceas, catos e outras 
plantas suculentas, a maior parte das 
quais doadas por colecionadores. 
Em janeiro de 2015 Maria Manuela 
Rodrigues trouxe para aqui os seus 
catos e suculentas e desde então, 
a partir de um importante trabalho 
de voluntariado, desenvolveu uma 
importante coleção botânica que 
doou ao Jardim. Estando muitas das 
plantas já identificadas, está na altura 
de as dar a conhecer, esperando que 
com o espírito de troca tão próprio 
entre colecionadores a coleção se vá 
tornando cada vez mais interessante.   

As orquídeas
do Rei D. Luís I
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CURSOS

O JBA oferece ao público em geral e aos vários níveis de 
ensino escolar uma série de visitas e oficinas temáticas 

que vão de encontro à sensibilização, em particular da camada 
mais jovem, para a Conservação da Biodiversidade. Com mais 
de 1500 plantas e um Banco de Conservação de Sementes, o 
JBA dispõe de ótimos recursos de aprendizagem para melhor 
conhecimento do mundo das plantas, em particular das que 
se distribuem pela coleção fitogeográfica e pela coleção de 
plantas oficinais. Existe um pequeno laboratório, devidamente 
apetrechado, para observação dos diferentes órgãos das 
plantas à lupa e um destilador para se proceder à extração 
de óleos essenciais de plantas aromáticas.
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21 Fevereiro a 4 Março

Formação de Guias
O curso é destinado aos estudantes da Universidade de 
Lisboa que tenham interesse em integrar a equipa de guias 
do Jardim Botânico da Ajuda. O programa de formação, 
aliado ao conhecimento proveniente dos planos de estudo 
das licenciaturas com disciplinas de botânica/biologia, 
permite ter um corpo de guias que dão resposta ao programa 
de visitas guiadas que se oferece ao longo de todo o ano às 
escolas e ao público em geral.

10 a  16 Março

Workshops de Orquídeas
A experiênca de Tuulikki e Pekka Ranta no cultivo das suas 10 
000 orquídeas, com a ajuda de Vera Ferreira, é partilhada 
com quem com eles queira aprender os segredos para bem 
cultivar estas plantas. Desde as muito cultivadas a outras 
menos conhecidas, cada uma com as suas exigências 
específicas, serão muitas as dicas sobre tipos de substrato, 
necessidades em água, luz e temperatura, passando pelas 
pragas e doenças mais frequentes. Se tiver orquídeas sobre 
as quais queira fazer alguma pergunta, não hesite em     
trazê-las consigo. 

24 a  28 Setembro

Workshops de Catos, 
Suculentas e Bromeliáceas
Os catos e as suculentas são plantas de fácil cultivo e propagação, 
usadas tanto na decoração de interiores como em varandas e em 
pequenos espaços no exterior. Por outro lado as bromeliáceas 
têm requisitos muito específicos para o seu cultivo, mas no género 
Tillandsia, de plantas epifíticas em que há a formação de plantas 
pendentes, muito peculiares, a necessidade em água, tal como 
nos catos e suculentas, é igualmente baixa. Estas são plantas 
que estão na moda, não obstante serem facilmente atacadas por 
pragas e doenças. Assim, se quer saber como as manter e propagar 
e que substrato usar, como as empregar em jardins verticais ou 
em terrários, como fazer arranjos em vasos ou como se livrar 
daqueles bichinhos peganhentos que estão a passar para outras 
plantas, inscreva-se nestes workshops que terão como formadoras 
a Arq.ª Paisª Teresa Chambel, que sobre o restauro do JBA fez o seu 
relatório final de curso e é autora do livro “Um Jardim que Cuidar” e 
a Engª Filomena Caetano, conceituada fitopatologista responsável 
pelos aspectos fitossanitários no JBA.



Visitas guiadas para aprender, 
com mais de 1640 exemplares 
botânicos de todo o mundo e 
conhecer uma árvore com 400 
anos de história para contar.

a e n s i n a r  c i ê n c i a  d e s d e 1768

HISTÓRIAS DO JARDIM  
Passeando no Jardim encontram-se 
muitas plantas com histórias para contar: 
as cicas do tempo dos dinossauros, os 
dragoeiros com as suas labaredas, os catos 
da terra dos índios…
Vamos à sua descoberta!

VAMOS BRINCAR 
COM OS PRÍNCIPES
O Jardim Botânico da Ajuda foi 
mandado construir para a educação dos 
príncipes D. José e D. João que querem 
brincar com outros meninos. 
Quem encontra os príncipes? 
Entre o labirinto do jardim vamos à sua 
procura! Que encontramos pelo caminho?

A HISTÓRIA DO QUE COMEMOS
As plantas que comemos e usamos. 
O papel dos descobrimentos na 
disseminação das plantas  
Jogo - Qual a coisa qual é ela?

OS MAIS NOTÁVEIS DO JARDIM
A planta mais alta,
a planta mais peluda,
a planta mais espinhosa,
a planta mais cheirosa.
Jogo de Pistas

À DESCOBERTA DO JARDIM
As plantas e os animais. As ervas, 
os arbustos e as árvores, os insectos, 
os répteis, as aves e os mamíferos.
O Jogo da Mímica; o Jogo do Insecto

INFANTIL
3 ANOS

PRÉ-ESCOLAR    4 - 5 ANOS

1º ANO DO ENSINO BÁSICO
PAPEL RECICLADO 

Como a partir de jornais velhos se 
podem criar novas folhas de 
papel únicas e personalizadas.

PIGMENTOS NATURAIS 

Vamos pintar com tintas criadas 
pelas coisas que apanhamos no jardim.

HELIOGRAFIA 
Gravação em tecido 
de folhas colhidas no jardim, 
feita com sol.

OFICINAS

VISITAS
para

Crianças  e  Jovens
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       VISITAS  para Crianças e Jovens
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Visitas  guiadas para aprender com mais de 1640 
exemplares botânicos de todo o mundo e conhecer uma 
árvore com 400 anos de história para contar.

A ENSINAR CIÊNCIA DESDE 1768



O JBA enviará sempre uma confirmação; 
esta deverá ser apresentada na 
portaria, no dia da visita, juntamente 
com uma cópia do comprovativo de 
pagamento por trânsferencia bancária. 
Os cancelamentos deverão ser 
comunicados com pelo menos 
48 horas de antecedência.

INFORMAÇÕES, 
PREÇOS E RESERVAS

DAS VISITAS GUIADAS
PARA CRIANÇAS E JOVENS

Todas as visitas ou oficinas
têm a duração total de 1h30

As visitas têm o custo de 50 euros *
As oficinas o custo de 60 euros *

* por cada grupo de 20 alunos

As reservas devem ser 
enviadas por 

fax. 213 622 503 
ou por correio electrónico 

botanicoajuda@isa.ulisboa.pt 

estando o formulário para 
marcação disponível em: 

www.isa.ulisboa.pt/jba/pub 
/form_visitas_estudo.pdf

GRUPOS
É imprescindível 

1 professor acompanhante por cada grupo de 
10 alunos para o Pré- escolar

15 alunos para o Ensino Básico 
20 alunos para o Ensino Secundário
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       VISITAS  para Crianças e Jovens

A EVOLUÇÃO DAS PLANTAS
A evolução das plantas a partir de um 
ancestral comum, por meio da seleção 
natural. A classificação APG (a mais 
moderna das classificações). 
Identificação de caracteristicas evolutivas. 

AS PLANTAS QUE NOS SÃO UTEIS
O que nos dão as plantas: o oxigénio, 
o alimento, os remédios. Os aromas.
Extração de um óleo essencial.

A INTELIGÊNCIA DAS PLANTAS 
A forma como as plantas 
interagem com o que as rodeia. 
Idenficação de efeitos de pragas e doenças.

PLANTAS DE AQUI E ACOLÁ
Visita guiada à Coleção 

Fitogeográfica do Jardim,
cujas espécies estão distribuídas 

por 8 regiões, de acordo 
com a sua origem geográfica.

Jogo do “Stop”: 
perguntas sobre as plantas.

O MUNDO DAS PLANTAS
A descoberta da história, clima, 

adaptações, fitogeografia. 
Jogo de pistas.

AS PLANTAS E O CLIMA
Como podem as plantas adaptar-se 
às mudanças climáticas?
Em que grande tipo de clima vive esta planta?

O HERBÁRIO

Como apanhar plantas, como as secar, 
como as colar. O nome das plantas, 
conceito de família e de espécie.
Herborização de uma planta. 
Pintura com pigmentos naturais.

VIAGEM DAS PLANTAS
O papel dos descobrimentos na 
disseminação das plantas: os 
alimentos, especiarias e medicamentos. 
As plantas invasoras e a fitodiversidade. 
Competição entre invasoras e autótones.

O JARDIM DOS FILÓSOFOS  
Vamos sentar-nos com os filósofos 
e dialogar com eles sobre o que é 
a vida com o intuito de promover o 
pensamento crítico, criativo e cuidativo 
entre os participantes.
Com Joana Rita Sousa.

COMO AS PLANTAS 
MUDARAM O MUNDO 

A história da evolução das plantas, 
ao longo da colecção botânica.

“Puzzle”: A partir de material do jardim, 
fazer combinações possíveis de 
ocorrência na mesma planta de 

folhas, frutos, pedaços de casca.

10º - 12º ANO
ENSINO SECUNDÁRIO

2º - 4º ANO
ENSINO BÁSICO

5º - 9º ANO
ENSINO BÁSICO
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  de  18 Junho  a  16 Julho 

Durante uma semana as crianças e jovens dos 4 aos 
12 anos aprendem sobre plantas, desde aspetos 

relacionados com o seu cultivo, mas também sobre a 
sua origem e utilidade, bem como o modo como são 
classificadas, todos os dias com uma atividade nova.

Sabemos que no final do primeiro dia todos querem 
regressar na semana seguinte e é por essa razão 
que todas as semanas são diferentes de modo a 
que possam ficar durante todo o mês no jardim e 
adquirirem diariamente novos conhecimentos.
Do programa consta um workshop de teatro que se 
completa no fim da semana, com uma apresentação 
preparada para as famílias e amigos.

Convidamos os mais novos a virem respirar ar puro, 
produzir e representar uma peça de teatro, plantar, e 
até adotar uma planta!

Semanas de 
18 a 22 Junho | 25 a 29 Junho | 2 a 6 Julho

  9 a 13 Julho | 16 a 20 Julho
das 9h00 às 18h00

                                  VISITAS  para Todos ATIVIDADES DE TEMPOS LIVRES
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ATIVIDADES
DE TEMPOS LIVRES 
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Adaptadas ao grupo, seja qual for a idade, 
o grau de ensino ou a condição física.

VISITAS
para

Todos

          14

OFICINA DE FILOSOFIA

Vamos desafiar pais e filhos a 
pensar brincando. 

Para pais e crianças entre os 6 e 
os 10 anos. Com Joana Rita Sousa

FLORES E INSECTOS

Os diferentes insectos existentes no 
jardim. Estratégia das plantas 
para que ocorra polinização. 

As flores mais vistosas e as mais 
perfurmadas. Colheita de insectos 
e identificação.

ARTE NA NATUREZA 

A partir do que a natureza nos 
oferece podemos construir obras 
de arte fantásticas.

Atelier prático de 
construção de mandalas.

O SABOR E OS CHEIROS

Os sabores da pizza: os 
orégãos e tomilhos; os sabores 
das saladas: a rúcula e a 
pimpinela; os cheiros das 
infusões: a lúcia-lima, a 
erva-princípe, a erva-cidreira, 
o poejo e a hortelã.

Prova de infusões: adivinha quem 
sou? Visita ao Jardim dos Aromas.

VISITA GERAL  
História

Visita com uma forte componente 
histórica e abordagem de várias 
curiosidades da sua existência 
secular. 

A fonte das 40 bicas 
e a balaustrada.

VISITA GERAL 
Botânica

Visita ao Jardim com uma forte 
componente botânica.

As velhas árvores e 
a colecção botânica.

Viajar por
5 Continentes

seM sair De LisBoa
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VISITAS
GUIADAS
para

Adultos
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AGOSTO
2, 9, 16, 23 e 30
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VISITAS GUIADAS  para Adultos

Um pretexto para os que ainda não conhecem o Jardim 
virem até cá. Fundado no séc. XVIII, muitas são as histórias 
que aqui há para contar, desde a sua fundação à passagem 
das tropas francesas e às expedições de história natural, 
até ao ciclone que derrubou grande parte das árvores e ao 
restauro a que foi sujeito entre 1994 e 1998. Onde é que era 
a Casa de Risco e o Museu de História Natural? Ainda há o 
túnel que ligava o Jardim ao Palácio? Porque é que o jardim 
está à esquerda do palácio e não à sua frente? 
Quando é que deixou de ser o Real Jardim do 
Paço da Ajuda? Mas afinal quantos anos 
tem o dragoeiro? Estas e outras 
questões serão abordadas por 
guias experientes que de 
bom grado responderão às 
suas perguntas.  Um bom 
vinho esperará os visitantes 
para que a conversa 
fique mais animada! 

Visitas guiaDas ao pôr-Do-soL 
das quintas-feiras

pelas 19h



24 Março

Comemorações 
do Dia da Árvore 

e do Dia do Pai
Como forma de celebrar o Dia do Pai, o Dia da Árvore e a 
chegada da primavera, o JBA promove um dia de voluntariado, 
apelando à participação de todos nesta iniciativa. As plantas 
do jardim precisam da nossa ajuda para crescerem e, por 
isso, convidamos as famílias a colaborarem em ações de 
limpeza de infestantes, envasamentos e plantações! Podem 
também aproveitar para visitar o Jardim e participar num pic-nic 
coletivo. Jogos tradicionais, com famílias ao despique por um 
glorioso título de “Campeões do Jardim” finalizarão o dia. 
Devem trazer água, chapéu para a cabeça e protetor solar.

EVENTOS FESTIVOS
para

Todos

12 e 13 Fevereiro

Férias do Carnaval 
entre as 10h00 e as 16h00

Gratuitas para crianças da Universidade de Lisboa

Dia 12 - Construção de máscaras com a 
colaboração de uma professora de artes plásticas.  

Dia 13 - Desfile de máscaras.
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EVENTOS FESTIVOS
para

Crianças

31 Outubro

Dia das Bruxas 
No Jardim Botânico da Ajuda já é tradição 
brincar-se no dia 31 de Outubro, tendo como 
principal objetivo a descoberta do Jardim à 
noite.

Com respeito por todos, porque não 
acreditamos em bruxas, mas que as há, há, 
damos a conhecer plantas que temos no 
jardim, usadas noutros tempos em feitiços e de 
que hoje se reconhece o poder medicinal. 

Como habitualmente, faz parte do programa 
o concurso de abóboras e o jogo de pistas, 
para além do concurso de máscaras e outras 
brincadeiras.

      1921 e 22 Abril

15ª Festa da Primavera 
e Dia de Cultura em Liberdade - 25 de Abril 
Às belíssimas exposições de flores e plantas trazidas por produtores e 
associações (orquídeas, bromélias, catos e outras suculentas) juntam-se 
as plantas das coleções botânicas e os workshops temáticos (plantas 
aromáticas, técnicas básicas de jardinagem, ornamentais de inverno, 
poda e limpeza de árvores ornamentais, etc.). 
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 dia de sábado, principalmente dedicado aos adultos, será 
completado com muita música. Às crianças dedicamos o domingo, 
com a atuação do Coro Infantil da Universidade de Lisboa e muitos 
jogos. Em ambos os dias haverá visitas temáticas guiadas. Todas as 
iniciativas são gratuitas, mediante o pagamento da entrada normal 
do jardim. 
O Dia de Cultura em Liberdade tem a participação de professores, 
funcionários, estudantes do Instituto Superior de Agronomia e 
amigos do Jardim Botânico da Ajuda, e apresenta manifestações de 
diversas formas e expressões de Arte, entre as quais se destaca a 
inauguração de uma exposição de cerâmica contemporânea da 
autoria de António Vasconcelos Lapa e o espetáculo pelo Grupo de 
Teatro Infantil ANIMARTE.



EVENTOS FESTIVOS PARA TODOS

5 a 7 Outubro

12ª Festa do Outono
A primeira Festa do Outono, em 2006, teve 
como objetivo a angariação de fundos para a 
construção da estrutura que ainda hoje suporta 
o velho dragoeiro cuja imagem vigorosa fica 
eternizada pelo logotipo do JBA, da autoria de 
Cristina Castel-Branco. 
A imagem forte que este ícone transmite foi 
captada por João Fazenda que tão bem o 
retratou na moeda de 2€ que este ano a 
Imprensa Nacional-Casa da Moeda põe em 
circulação. Numa altura de tempo fresco o 
suficiente para nos refrescar do verão quente, 
mas de temperaturas ainda agradáveis antes da 
chegada do frio do inverno, venha disfrutar das 
histórias que temos para contar, das exposições 
de flores e de plantas, assim como dos workshops 
temáticos e da feira de plantas e de produtos 
naturais. O fim de semana prolongado será 
completado com muita música e muitos jogos.

30 Setembro

Festa Barroca
Recriação Histórica da Visita do Marquês 
de Pombal ao JBA por altura da sua fundação
Ação inserida no Ano Europeu do Património Cultural

Por palavras de Domingos Vandelli 

“E havendo na Ajuda hum dos mais ricos 
Moseos de Historia Natural, Jardim Botanico, 
e Laboratorio Chymico seria conveniente, q. 
o publico se aproveitase destes grandiozos 
estabeleciemntos erigindo huã Cadeira de 
Historia natural e Demonstração de Chymica 
e não ha quem se aperfeiçoe na Historia 
Natural pª poder adiantar a Agricultura, 
Economia e descubrir novos generos pª 
augmentar o Commercio, pelo que seria 
conveniente que nesta Corte houvesse huma 
Junta, ou Administração q. trabalhasse com. 
e neste tão interessante ramo de economia, e 
tivesse terreno não somente pelas necessárias 
experiencias, mas tambem para nelle se 
conservar todas as qualidades de plantas V. 
gr. todas as variedades detrigo, arós, milho, 
feijoens, grãos, e mais legumes, todas as 
espécies de ervas para pastos artificiais, as que 
dão Linho, as que servem, ou podem servir 
para a Tinturaria, (…)”

Este pensamento que faz do JBA, desde sempre, um espaço para a investigação 
e o ensino (para todos), faz-nos repensar no papel dos Jardins Botânicos dos dias 
de hoje.

Com a “Festa Barroca”, pretende-se a oferta de uma atividade cultural que traga 
ao Jardim Botânico da Ajuda um público que se interesse por este grandioso 
estabelecimento e nele descubra o gosto pelas Ciências das Plantas.

10 e 11 Novembro

Festa Popular 
de S. Martinho
Aproveitando o Verão de S. Martinho convidamos 
o publico a começar as suas compras de Natal e 
virem até ao Jardim durante um fim-de-semana 
que acreditamos vai estar cheio de sol. Haverá 
de tudo um pouco para comprar, desde os frutos 
secos ao artesanato.

Simultaneamente os visitantes poderão desfrutar 
de visitas guiadas ao Jardim e às estufas onde se 
encontram as coleções de orquídeas e de catos,  
suculentas e bromeliáceas.
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Que melhor maneira de acabar um dia de trabalho? 
Sozinho ou com amigos venha ao JBA propositadamente 
para ouvir boa música. Durante as quintas-feiras 
de julho, pelas 18h, diversos géneros musicais 
se farão ouvir no JBA. Por cá passarão 
Lena d’Água, Carlos Alberto Moniz e 
UniVersus Ensemble, entre outros. 

Porque o verão pede 
fins de tarde com 
música, num cenário 
com 250 anos de 
memórias vivas...
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1 Junho até  15 Julho

Espetáculo de Teatro infantil
O JBA é sede do Grupo de Teatro Infantil AnimArte que aqui trabalha durante todo o ano, 
especialmente na primavera e verão em que os ensaios decorrem ao ar livre. Constituído 
por 30 crianças com idades compreendidas entre os 7 e os 17 anos de idade, o grupo 
tem uma atividade contínua que lhe permite ter sempre espetáculos em cena, tanto no 
JBA como noutros espaços. Os espetáculos têm um objetivo primordialmente didático, 
educativo e de sensibilização para o espetáculo teatral, pelo que o plano de ensaios e 
espetáculos previstos visa uma compatibilização com as atividades e obrigações escolares 
dos jovens atores. O Espetáculo preparado para 2018 estreará a 1 de Junho, Dia Mundial 
da Criança, e decorrerá até 15 de Julho.
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“BOTANIC GARDENS: 
PEOPLE AND PLANTS 
FOR A SUSTAINABLE 
WORLD” é o tema deste 
Congresso que é organizado 
pelo Grupo de Investigação 
em Arquitetura Paisagista, 
Biodiversidade e Conservação 
do LEAF - Centro de Investigação 
em Agronomia, Alimentos, 
Ambiente e Paisagem (Linking 
Landscape, Environment, Agriculture 
and Food), do Instituto Superior 
de Agronomia, Universidade 
de Lisboa, com a colaboração 
da Associação dos Amigos do 
Jardim Botânico da Ajuda. 

A sua Comissão organizadora 
é apoiada por uma Comissão 
Cientifica da qual fazem parte, 
para além de todos os membros 
do EBGC, os diretores dos jardins 
botânicos portugueses e outras 
individualidades de reconhecido 
mérito científico. 
A Associação Ibero-Macaronésica 
de Jardins Botânicos colabora 
igualmente na organização. 

O Sr. Presidente da República 
deu o seu alto patrocínio a este 
evento, bem como a UNESCO.
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VIII EUROGARD - Congresso 
Europeu de Jardins Botânicos

Em 1993 sob a égide da 
Botanic Gardens Conservation 
International (BGCI) formou-se 
o Consórcio Europeu de Jardins 
Botânicos (EBGC), com o fim 
de direcionar os esforços dos 
jardins botânicos europeus na 
conservação da biodiversidade, 
de acordo com os objetivos 
estabelecidos para esse fim desde 
a Convenção do Rio em 1992. O 
EBGC tem, entre outras, a missão 
de divulgação dos trabalhos 
e ações desenvolvidas pelas 

organizações que representa. O 
Congresso Europeu de Jardins 
Botânicos é realizado desde 1994, 
tendo sido organizado por países 
como Bélgica, Holanda, Finlândia, 
Grécia e França. Na sequência 
da celebração dos 250 anos 
do Jardim Botânico da Ajuda, 
cabe ao mesmo a organização 
da oitava edição do referido 
congresso. Consequentemente, 
o VIII EUROGARD, decorrerá 
na Reitoria da Universidade de 
Lisboa, de 7 a 11 de maio de 2018.

VIII
EUROGARD

Convidamos o publico em geral a consultar 
o programa em www.eurogard2018.org e a 
assistir às palestras que mais lhe interessem, 
após efectuar o registo online.
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A Associação dos Amigos do Jardim Botânico da Ajuda (AAJBA), associação sem fins 
lucrativos, foi constituída em 2000 com a finalidade de colaborar e apoiar o Jardim 
Botânico da Ajuda (JBA) nas ações necessárias à proteção e conservação do património 
(natural e edificado), bem como de desenvolver atividades para os associados e o público 
em geral que visem a salvaguarda e a divulgação deste jardim. A Associação conta com 
o apoio de 412 sócios e dezenas de voluntários na participação das atividades que tem 
desenvolvido em benefício do jardim.

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO JARDIM BOTÂNICO DA AJUDA

AAJBA

No ano em que o Jardim Botânico da Ajuda (JBA) 
celebra 250 anos de história, e a Associação dos 

Amigos do Jardim Botânico da Ajuda (AAJBA) completa 
18 anos de atividade, é com enorme gosto que a 
AAJBA participa nas celebrações dos 250 anos do JBA        
(1768-2018). A AAJBA conta nos seus órgãos sociais com 
arquitetos paisagistas especialistas em jardins históricos 
que têm trabalhado Pro bono na coordenação das 
obras de conservação/restauro do JBA. Estas obras 
têm sido integralmente financiadas pela AAJBA, sem 
recorrer a apoios externos, através da elaboração 
anual de programas de passeios em Portugal e viagens 
culturais internacionais a jardins históricos e paisagens 
culturais comentadas por especialistas, Cursos no JBA 
e Palestras/Colóquios. Saliento que entre 2010 e 2017 
a AAJBA repavimentou todo o pavimento em saibro 
do jardim, recuperou a Estufa das Avencas, adquiriu 
a máquina de etiquetas para etiquetar a coleção 
botânica e restaurou a fonte central e dois lagos, entre 
outras ações de salvaguarda do JBA, num total de cerca 
de 150 000.

Presidente da AAJBA   
Sónia Talhé Azambuja

AAJBA - Associação dos Amigos 
do Jardim Botânico da Ajuda

Jardim Botânico da Ajuda
Calçada da Ajuda
1300-011 Lisboa, Portugal

tel (+351) 213 620 527 
telm (+351) 915 989 259 
fax (+351) 213 622 503 
e-mail  info@aajba.com   

          www.aajba.com 

 

contacto geral:

Facebook:
@ associacaoajba

Instagram:
@ aajbajuda

Cursos no 
Jardim Botânico da Ajuda
Cursos e Workshops de Jardinagem; Cursos de Arte, 
Natureza e Jardins; Cursos para Profissionais.

“Conversas na Estufa”
A organização de Almoços/Conferência no Restaurante 
Estufa Real, onde são convidados oradores como: Marcelo 
Rebelo de Sousa, Joana Vasconcelos, António Bagão Félix, 
Eduardo Vieira Nery, Isabel Alçada, Cristina Castel-Branco, 
Joana Carneiro, entre outros.

Passeios Temáticos
Em Portugal, comentados por especialistas de Jardins, 
Botânica e História da Arte. Destinos: Estuário do Tejo, Oeiras, 
Évora, Santarém, Tomar, Aljubarrota, Porto, entre outros.

Viagens Culturais 
Viagens ao estrangeiro, acompanhadas e comentadas por 
especialistas em Jardins Históricos, Botânica, Paisagens 
Culturais e História da Arte. Destinos: Inglaterra, Escócia, 
França, Itália, Países Baixos, Patagónia, Canadá, Jordânia, 
China, África, Índia, entre outros.

atiViDaDes Da aajBa
Com o objetivo de dinamizar e divulgar o Jardim Botânico da Ajuda, e 
também de angariar fundos para obras de restauro e conservação do 
jardim, a AAJBA desenvolve uma série de atividades que movimentam 
cerca de 500 pessoas por ano para o Jardim através da frequência de:
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Estufa Real

Jardim Botânico da Ajuda
Calçada do Galvão 
1400-171  Lisboa, Portugal

tel (+351) 21 361 94 00 
telm (+351) 919 903 605 
e-mail  geral@estufareal.pt

          www.estufareal.pt 

 

contacto geral:

Facebook:
@ estufareal

Instagram:
@ estufa.real

2ª a 6ª feira – 10h às 17h
Domingo – 12h30 às 16h30 

horários:
No Espaço Estufa Real, em 

pleno coração do Jardim Botânico 
da Ajuda, oferecemos um serviço 
local de Restaurante e um local 
ideal para a realização de todo 
o tipo de eventos, com a mistura 
dos tons verdes do Jardim com o 
profundo azul do Tejo, dispomos de 
estacionamento próprio gratuito. 
Se procura um lugar onde celebrar 
os momentos mais importantes 
da sua vida, ou apenas usufruir 
de um calmo almoço enquanto 
contempla o rio em plena natureza, 
com a privacidade e o requinte a 
que habituámos todos os que nos 
visitam, a Estufa Real é o local ideal 
para si.
Conheça as nossas opções, 
organize o seu evento, a sua festa, 
casamento, aniversário ou evento 
empresarial, celebrando a vida num 
espaço carregado de histórias para 

contar com a qualidade e requinte 
que oferecemos desde 1999.
Para além das suas magníficas 
salas: Sala Bar, Sala Estufa e Sala 
Jardim; a Estufa Real tem também 
no seu exterior disponível uma 
tenda, totalmente climatizada 
e preparada a qualquer tipo de 
evento, com possibilidade de 
decoração personalizada e uma 
vista soberba sobre os jardins. 
Estes diferentes espaços podem 
complementar-se e ser usados 
em conjunto, ou manter-se como 
espaços independentes.
É servido todos os domingos no 
nosso espaço, um dos primeiros e 
melhores Brunchs de Lisboa, imagem 
de marca da Estufa Real, tradição 
que mantemos há quase 20 anos, 
e com elevado reconhecimento, 
sugere-se reserva antecipada para 
garantir o melhor lugar. 

ESTUFA 
REAL
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informação

JBA

O Jardim Botânico da Ajuda é um 
espaço muito procurado para Fotografia 
e Filmagens. As nossas propostas podem 
ser compostas por cedência de um 
dos espaços do jardim, previamente 
selecionado, para um determinado 
número de horas, com ou sem uso de 
salas de apoio cobertas, consoante 
condições previamente definidas. 

Os valores vão de 125€ para 2 horas de 
fotografias a 1750€ para filmagens de 
um dia com não mais de 30 pessoas.  Há 
a possibilidade de estacionamento de 
viaturas de apoio à realização.

Ao fim-de-semana realizamos festas 
de aniversário a condizerem com este 
espaço de sonho.

As festas podem incluir uma atuação do 
Grupo de Teatro Infantil AnimArte (entre 
junho e julho), atividades ao ar livre, 
jogos e muito mais.

Envie-nos um e-mail com os seguintes 
dados:
— sexo e idade da criança
— dia em que pretende realizar a festa
— datas alternativas à anterior (para 
o caso da data pretendida já estar 
ocupada)
— número de crianças esperadas 

e nós faremos uma festa personalizada!

CEDÊNCIA DE ESPAÇO FESTAS DE ANIVERSÁRIO

Se tiver duas horas do seu tempo para 
oferecer ao Jardim Botânico da Ajuda, 
basta aparecer durante os dias da 
semana, entre as 10h00 e as 16h00. 
Há sempre que fazer!

INFORMAÇÃO

VOLUNTARIADO
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LOJA JBA
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jardins
botânicos
da UNIVERSIDADE DE LISBOA

1768

data de inauguração:

O Jardim Botânico da Ajuda (JBA) foi 
integrado como infraestrutura de ensino 
e investigação do Instituto Superior de 
Agronomia em 1910. O JBA foi fundado em 
1768, tendo sido projetado por Domingos 
Vandelli, botânico italiano, a mando do rei 
D. José. Instalado nos terrenos do Palácio 
da Ajuda, o jardim fazia parte de um 
conjunto, complementado por um Museu 
de História Natural e por um Gabinete de 
Física destinado à educação dos príncipes. 
Os seus objetivos foram, posteriormente, 
alargados, tendo sido o primeiro jardim 
botânico em Portugal desenhado com 
o fim de manter, estudar e colecionar o 
máximo de espécies do mundo vegetal – 
nomeadamente de espécimes provenientes 
das ex-colónias, para onde se enviaram 
expedições. Destaca-se o seu segundo 
diretor, Félix de Avelar Brotero, botânico 
português, professor da Universidade de 
Coimbra, nomeado diretor do Real Museu e 
Jardim Botânico da Ajuda em 1811. O Jardim 
possui uma área de 3,5 ha, divididos por dois 
tabuleiros. No tabuleiro superior encontra-se 
a coleção botânica e no tabuleiro inferior 
o jardim de passeio ornamental com buxo 
e traçado conforme as regras do jardim de 
recreio. Existe ainda o ‘jardim dos aromas’ 
com plantas aromáticas e medicinais, 
desenhado para invisuais, e o arborinho. 
A arquitetura do JBA segue os modelos 
renascentistas em terraços talhados na 
encosta, tendo três elementos fundamentais: 
pedra esculpida, plantas e água em fontes e 
lagos. No entanto, os ornamentos existentes 
no jardim têm influências marcadamente 
barrocas, particularmente a fonte central 
e as escadarias (laterais e central). Foi, 
também, o primeiro jardim utilizado pelos 
alunos da Escola Politécnica, cuja tutela 
científica e administrativa passou para a 
Escola em 1839.

JB AJUDA
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INFORMAÇÃO

2€  adultos

1€    estudantes e maiores de 65 anos

5€  família (2 adultos e 1-3 crianças 
ou jovens até aos 18 anos)

Cartão anual: 20€ªcom bonificação 
de 50% para os moradores das 
freguesias da Ajuda e São Francisco 
Xavier

Gratuito: menores de 6 anos, alunos 
e funcionários da Universidade de 
Lisboa, membros da AAJBA e APO

preçário:

tel  +351 21 362 2503 
e-mail  botanicoajuda@isa.ulisboa.pt
fax  +351 21 362 2503

          www.isa.ulisboa.pt/jba 

 

Jardim Botânico da Ajuda
Instituto Superior de Agronomia
Universidade de Lisboa
Calçada da Ajuda s/n
1300-011 Lisboa

contacto geral:

Transportes públicos:
Autocarros - 727, 729, 732
Eléctrico - 18

Facebook:
@ JardimBotanicodajuda

Coordenadora:

Dalila Espírito Santo

Secretariado e Banco de Sementes:

Elsa Breia

Jardineiros:

Encarregado: Nuno Pereira
Manutenção Coleções Botânicas: Vera Ferreira 
Manutenção Geral: Leonel Perdigão

Portaria: José Paulo

equipa do JBA:

1 Novembro a 31 Março - Horário de Inverno
Abril e Outubro - Horário de Primavera e Outono
1 Maio a 30 Setembro - Horário de Verão
Estufa das Orquídeas 
 

horários:

10:00 - 17:00
10:00 - 17:00
10:00 - 18:00
14:00 - 16:00

dias úteis    

10:00 - 17:00
10:00 - 18:00
09:00 - 20:00

fins-de-semana e feriados

contactos

JBA
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O Jardim Botânico de Lisboa, inaugurado em 
1878, integra uma área de cerca de 4 hectares. 
Foi projetado em meados do século XIX para 
complemento do ensino e investigação da botânica 
na Escola Politécnica (1837) e é hoje parte do 
Museu Nacional de História Natural e da Ciência da 
Universidade de Lisboa. 

A sua plantação foi iniciada em 1873 por iniciativa do 
Conde de Ficalho e de Andrade Corvo, professores 
na Escola Politécnica. Edmund Goeze, o primeiro 
jardineiro-chefe, delineou a “Classe”, organizada 
com o objetivo de difundir o conhecimento botânico 
sobre as principais famílias de plantas com flor. Jules 
Daveau foi o responsável pelo “Arboreto”, a partir de 
1876, incluindo plantas de grande porte, exemplares 
de espécies nativas de diversas zonas do globo. A 
elevada qualidade do projeto, bem ajustado ao sítio 
e ao ameno clima de Lisboa, cedo foi comprovada. 
As jovens plantas rapidamente prosperaram 
segundo o complexo desenho das veredas, canteiros 
e socalcos, interligados por lagos e cascatas, 
ocupando todo o espaço e deixando adivinhar o 
aprazível espaço verde que a cidade viria a ganhar, 
do maior interesse cénico e botânico. Após 1892, 
deve-se a Henri Cayeux o embelezamento do 
Jardim mediante a introdução e criação de plantas 
ornamentais.

Coleções 

As coleções sistemáticas servem vários ramos da 
investigação botânica e demonstram junto dos 
diversos públicos a grande diversidade vegetal e 
múltiplos processos ecológicos, ao mesmo tempo 
que representam um meio importante e efetivo na 
conservação de plantas ameaçadas de extinção.

As coleções vivas cultivadas integram cerca de 
1500 espécies referenciadas. Merecem destaque as 
coleções de figueiras tropicais, araucárias, palmeiras 
e cicadófitas. A notável diversidade de palmeiras, 
vindas de todos os continentes, confere inesperado 
cunho tropical a diversas áreas do Jardim. As 
cicadófitas são outro ex-libris, grupo de autênticos 
fósseis-vivos, incluindo espécies que só em jardins 
botânicos se conservam. O Jardim é particularmente 
rico em espécies tropicais originárias da Nova 
Zelândia, Austrália, China, Japão e América do 
Sul, o que atesta a amenidade do clima de Lisboa 
e as peculiaridades dos microclimas criados neste 
Jardim. O Borboletário foi inaugurado em 2006 e 
constitui a primeira estufa de criação de borboletas 
Ibéricas aberta ao público. 

Em pleno coração da cidade, o Jardim Botânico de 
Lisboa é um espaço fundamental na sua articulação 
com a envolvente, em termos ecológicos, estéticos, 
culturais, científicos, sociais e económicos. Em 2010 
foi classificado como Monumento Nacional e em 
2013 ganhou o Orçamento Participativo da Câmara 
Municipal de Lisboa para a sua requalificação. 

JB L ISBOA

 

1 Abril a 31 Outubro:
9h00 às 20h00 
todos os dias 

1 Novembro a 31 Março:  
dias úteis   
9h00  às  17h00 
fins-de-semana/feriados  
 9h00  às  18h00  
Encerra a 25 de Dezembro e 1 de Janeiro

horários:

Rua da Escola Politécnica 54
1250-102 Lisboa

tel  +351 213 921 800  (Geral - Museus)
e-mail  geral@museus.ulisboa.pt

          www.museus.ulisboa.pt

contacto:

1878

data de inauguração:

O Jardim Botânico Tropical 
ocupa uma área total de 
7 hectares, 5 dos quais 
correspondem a espaços verdes, 
com um património vegetal 
especializado em flora tropical, 
constituído por um conjunto de 
cerca de 600 espécies originárias 
de vários continentes. A maioria é 
de origem tropical ou subtropical, 
mas existem algumas originárias 
de regiões temperadas.
Foi criado em 1906, com o 
objetivo de formar especialistas e 
técnicos em agricultura tropical, 
sendo inicialmente instalado nas 
Laranjeiras, no espaço agora 
ocupado pelo Jardim Zoológico. 
Em 1912 foi transferido para 
Belém, junto ao Palácio de Belém 
e ao Mosteiro dos Jerónimos, 
onde ainda hoje se encontra.
Desde a sua criação, o Jardim 
tomou várias denominações. Em 
1974 passou a integrar a Junta 
de Investigações do Ultramar, 
posteriormente Instituto de 
Investigação Científica Tropical 
(IICT), sendo denominado Jardim-
Museu Agrícola Tropical (1983).
Em 2007, o Jardim foi classificado 
como Monumento Nacional, 
juntamente com o Palácio 
Nacional de Belém.
Desde 2015 que integra a 
Universidade de Lisboa, sendo 
atualmente gerido em conjunto 
com o Museu de História Natural 
e da Ciência e o Jardim Botânico 
de Lisboa, desenvolvendo 
atividades de caráter educativo, 
científico-cultural e de lazer, 
no âmbito da preservação e 
valorização do património e da 
difusão da cultura científica 

sobre a ciência tropical e a 
história e memória da ciência e 
da técnica nos descobrimentos, 
na expansão e na colonização 
portuguesas.
Património artístico-cultural
O Jardim Botânico Tropical 
apresenta um rico património 
artístico e cultural dos séculos 
XVII-XVIII e do século XX.
O edifício mais visível é o Palácio 
Calheta, cuja construção foi 
iniciada no século XVII. Este 
palácio pertenceu aos Condes da 
Calheta até ser adquirido por D. 
João V em 1726. É uma residência 
aristocrática de veraneio, de 
arquitetura barroca, incluindo 
salões ricamente decorados com 
azulejos dos finais do século XVII 
e princípios do século XVIII.
Do século XVIII subsiste vária 
estatuária em mármore, de 
Giuseppe Mazzuoli (1644-1725), 
Bernardino Ludovici (1693-1749) e 
da oficina de Joaquim Machado 
de Castro (1731-1822), tanto no 
jardim como no Palácio.
Do período inicial do Jardim 
Colonial, planificado por Henri 
Navel (1878-1963), ficaram 
principalmente a Casa do 
Jardineiro (de 1911), que tem 
funcionado como galeria 
para exposições e eventos 
temporários, e a Estufa Principal, 
edificada em ferro em 1914.
A Exposição do Mundo 
Português, que em 1940 ocupou 
todo o Jardim com a sua Secção 
Colonial, deu origem a várias 
estruturas, como o edifício da 
Casa Colonial (atualmente 
denominada Casa da Direção), 
com painéis de azulejos de 

temática colonial, o antigo 
Restaurante Colonial, o Pavilhão 
das Matérias-Primas e o Arco 
de Macau, que dá entrada ao 
Jardim Oriental. São igualmente 
deste período os catorze bustos 
africanos e asiáticos do escultor 
Manuel de Oliveira e os dois 
painéis de madeira em baixo-
relevo do escultor Alípio Brandão, 
expostos no átrio do Palácio 
Calheta.

Coleções 
Os propósitos didáticos que 
estiveram na base da criação do 
Jardim, refletem-se na coleção 
de plantas onde se destacam 
as de interesse económico. 
Estão presentes espécies 
fruteiras e outras alimentares, 
como a bananeira, a goiabeira, 
a anoneira ou a pitangueira, 
produtoras de fibras, especiarias 
como a falsa-caneleira ou a 
pimenteira, espécies medicinais, 
estimulantes como o cafeeiro e 
madeireiras. Contribuindo para 
criar o ambiente tropical que 
caracteriza o Jardim, surgem 
numerosas espécies de palmeiras 
que ladeiam a alameda principal 
do Jardim. Salientam-se, ainda, 
magníficos espécimes de 
cicadófitas e de gimnospérmicas, 
algumas ameaçadas de extinção 
na natureza e, pelo seu porte 
notável, exemplares de figueiras 
tropicais e sub-tropicais. No 
Jardim Oriental, espaço temático 
onde se pretende recriar o 
ambiente dos jardins daquela 
região, ressalta a predominância 
de espécies asiáticas, 
nomeadamente os emblemáticos 
bambus.

 

Novembro a Janeiro:
10h00 às 17h00 
Outubro | Fevereiro a Março:  
10h00  às  18h00 
Abril e Setembro:  
10h00  às  19h00 
Maio a Agosto:  
10h00  às  20h00 
Encerra a 25 de Dezembro e 1 de Janeiro

horários:

Largo dos Jerónimos
1400-209 Lisboa

tel  +351 213 921 800 (Geral - Museus)

e-mail  geral@museus.ulisboa.pt

          www.museus.ulisboa.pt

 

contacto:

1906
data de criação:

JB TROPICAL
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A Tapada da Ajuda, com os seus quase 400 
anos de existência, apresenta um vasto património 
natural, cultural e histórico. Na primeira metade 
do século XX a expansão urbana da cidade de 
Lisboa reforçou a importância que este parque 
assumira desde o século anterior e a permanência 
do Instituto Superior de Agronomia nesta 
tapada, com já um século de história, introduziu 
novas potencialidades à sua utilização, como 
espaço verde onde se salvaguarda e valoriza 
um património que constitui um espaço verde 
de referência na cidade, conciliando o ensino e 
a investigação ao recreio, educação ambiental, 
lazer e conservação da natureza.

Património Edificado e Paisagístico

A Tapada, caracterizada por ser murada, 
está exposta a Sul o que faz com que em certos 
pontos mais elevados, a vista seja deslumbrante, 
constituindo uma varanda sobre o rio Tejo. 
A Tapada é envolvida, a Norte, pelo Parque 
Florestal de Monsanto, contribuindo para a 
elevada biodiversidade desta zona. Na área 
Norte da Tapada, o terreno é mais acidentado e 
essencialmente coberto por maciços arborizados, 
caracterizando-se a área Sul por uma topografia 
mais suave sendo o terreno ocupado por diferentes 
tipos de cultivo, destacando-se a vinha.

A Tapada da Ajuda é um parque botânico, 
no interior da cidade de Lisboa, de reconhecido 
interesse a nível internacional, no qual se destaca 
uma reserva botânica única (denominada Reserva 
Botânica natural D. António Xavier Pereira 
Coutinho) e onde estão representadas as espécies 
características do clímax da zona, presentes em 

jardins, arboretos diversos, viveiros florestais, 
terrenos de cultura (pomares, vinhas, prados, 
culturas arvenses e hortícolas), bem como diversas 
espécies domésticas e silvestres características.

Existe no meio da Tapada alguns jardins, que 
para além de contribuirem com a sua beleza 
constituem outros núcleos de jardins, diferentes do 
Jardim Botânico, que devem permitir, de acordo 
com o Professor Caldeira Cabral, o ensino de 
pessoal técnico superior e de jardineiros (Caldeira 
Cabral, 1936).

Para além da sua vocação de ensino e 
investigação, os 100 hectares da Tapada 
representam um elevado valor paisagístico 
devido, em grande parte, à enorme variedade 
da ocupação do solo: floresta, jardins, hortas, 
pomares, olivais, vinhas e culturas arvenses; uma 
reserva botânica; diversos percursos pedonais e 
cicláveis que interligam um conjunto de edifícios 
funcionalmente diversificados, integrados 
na Tapada destacando-se: o Observatório 
Astronómico de Lisboa ou o Observatório da Ajuda, 
o Pavilhão da Exposição Agrícola, a Vacaria, a 
Abegoaria e o Matadouro, na zona intermédia, 
e o Edifício Principal Instituto Superior de 
Agronomia, com múltiplas construções escolares 
anexas (cantina, Pavilhões anexos, campos de 
ténis e futebol, Herbário, Biblioteca, Auditórios de 
Aulas, Estufas e Pavilhão de Engenharia Florestal, 
Pavilhão de Agro-Indústrias e Tropicais) bem como 
o Laboratório Químico Agrícola Rebello da Silva, 
Estaçao de Sementes e o Centro Nacional de 
Investigação Agrária e o Casal Saloio (Centro de 
Ecologia Aplicada Professor Baeta Neves).

TAPADA DA AJUDA

 

Tapada da Ajuda
1349-017 Lisboa

tel  +351 21 365 3100
e-mail  cgisa@isa.ulisboa.pt

Para saber mais sobre a 
Tapada da Ajuda consulte:

          www.isa.ulisboa.pt
/visitantes/tapada-da-ajuda

contacto:
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Janeiro
Das formas simples às complexas, das mais comuns às mais surpreendentes, 
a diversidade de formas de vida vegetal num Jardim Botânico é, sem 
dúvida, o que mais nos atrai. Conhecer esta diversidade e relacioná-la 
com os ecossistemas em que as espécies se desenvolvem naturalmente, 
leva-nos a descobrir a multiplicidade dos processos biológicos envolvidos.

Euporbia canariensis, Euphorbiaceae semelhante a um cato.

Março
Com o aproximar da primavera, são numerosas as espécies que despontam 
para um novo ciclo de vida, após o período de repouso invernal. Para além 
das formas peculiares que os botões foliares ostentam, as cores vivas 
que, por vezes exibem, resultantes dos pigmentos que neles se acumulam 
conferem-lhes aspetos ímpares.

Rebentos foliares em corisia (Ceiba speciosa).

Fevereiro
Para além de albergar plantas de todo o mundo, os Jardins Botânicos 
acolhem plantas que resultaram da criatividade do homem. Ao longo 
de gerações, híbridos, variedades e cultivares de origem hortícola 
acrescentaram à beleza natural o engenho de quem as desenvolveu.

Dombeya × cayeuxii, híbrido criado nos finais do século XIX, por Henry 
Navel, jardineiro-chefe do JBL e, posteriormente do JBT.

Abril
Pelas suas origens geográficas diversas, as espécies apresentam ciclos de 
vida temporalmente diversificados que refletem as condições dos habitats 
naturais. Os Jardins Botânicos são, assim, locais onde, ao longo de todo o 
ano, é possível encontrar espécies nos mais variados estádios fenológicos. 
Contudo, na primavera, a amenidade da temperatura desencadeia e 
acelera os processos biológicos e a floração desponta profusamente.

Flores de Bauhinia variegata.

Junho
Após a floração, a abscisão das pétalas é um momento de particular 
beleza especialmente para as espécies arbóreas de flores vistosas, como 
sucede em várias espécies tropicais, cujo sucesso da polinização depende 
da sua capacidade de atração de polinizadores.

Tapete de flores de Tipuana tipu.

Maio
Se as flores atraem pela beleza, os frutos são particularmente apetecíveis 
pelos usos que, com frequência, o homem e outras espécies animais, deles 
fazem. Alimentares, medicinais, produção de óleos e fibras são algumas 
das utilizações mais relevantes, tornando a presença de espécies com 
interesse económico e a divulgação da sua importância essenciais nos 
jardins botânicos.

Frutos, em maturação, de Coffea arabica.
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Julho
A maior parte das espécies possui ciclos anuais ou bienais de floração, 
mas há espécies que podem permanecer no estado vegetativo durante 
dezenas de anos antes que a floração ocorra, constituindo, estes momentos, 
acontecimentos de particular importância na vida de um Jardim Botânico.

Inflorescências de Bambusa vulgaris, cujos períodos de floração podem 
intervalar dezenas de anos.

Agosto
Algumas das espécies que se encontram nos jardins, assim como muitas das 
que se encontram introduzidas nas nossas paisagens, podem adquirir um 
comportamento invasor, pondo em risco as espécies nativas. Nos Jardins 
Botânicos, para além de se controlarem estas situações, evitando que 
estas plantas exóticas potencialmente invasoras se “escapem”, divulgam-
se os riscos da sua introdução.

Inflorescências de Cortaderia selloana.

Setembro
Se há espécies que, durante todo o ano, permanecem sob o nosso olhar, 
outras há que apenas temporariamente temos o privilégio de contemplar. 
Os geófitos – plantas reduzidas aos órgãos subterrâneos durante o 
período do ano mais desfavorável – apenas sazonalmente exibem as suas 
componentes aéreas, sejam flores ou folhas, fazendo destes momentos 
pretextos para visitas.

Flores de Haemanthus coccineus.

Outubro
Os jardins acolhem uma enorme diversidade de formas de vida vegetal. 
Apesar da sua presença passar, por vezes, despercebida, algas, fungos, 
briófitos e líquenes são componentes essenciais no ecossistema, 
contribuindo, nomeadamente como produtores primários e na reciclagem 
de água e nutrientes.

Briófitos, nomeadamente Scorpiurium circinatum e Nogopterium gracile, 
crescendo profusamente em tronco de Phillyrea latifolia.

Novembro
Os amarelos, dourados e castanhos das copas e as folhas que começam a 
atapetar o chão são, sem dúvida, sinais de que o inverno se anuncia e que 
as plantas vão entrar num período vegetativo em que reduzem ao mínimo 
os seus consumos de energia. É o momento que marca o final de mais um 
ciclo.

Folhagem de Acer monspessulanum.

Dezembro
Das anuais, às milenares, todas as plantas têm o seu término. Essa é, sem 
dúvida, altura de reiniciar, de renovar. Os organismos decompositores, 
como os fungos, são fundamentais no ecossistema, assegurando o 
decompor da matéria morta e o reciclar de nutrientes que sustentarão 
novas formas de vida.

Fungo (Hypholoma fasciculare) sobre tronco em decomposição.



O PROGRAMA DE 2018 DO JBA TEM O APOIO DE

          40


