Jardim Botânico da Ajuda
SOBRE

Jardim Botânico da Ajuda
Localizado na Ajuda, é o mais antigo jardim de Portugal, tendo sido mandado plantar pelo Marquês de Pombal, em
1768 com a designação de Real Jardim Botânico da Ajuda.
Foi o primeiro jardim botânico em Portugal construído com a vocação de museu e viveiro de espécies botânicas
oriundas das mais diversas partes do mundo. Presentemente é administrado pelo Instituto Superior de Agronomia, o
qual levou a cabo entre 1994-1997 um projeto de recuperação, visando essencialmente garantir a sua origem
botânica, mantendo e apresentando as plantas de uma coleção que recorda a história da curiosidade científica dos
portugueses que navegaram pelos oceanos.
Desta recuperação é de salientar o restauro da Fonte das 40 Bicas, no centro do tabuleiro inferior do jardim (um
espetáculo de pedra e água), a reconstituição da coleção botânica a partir de sementes provenientes de diversos
jardins botânicos do mundo e de entidades nacionais. As novas plantas encontram-se distribuídas por áreas
fitogeográficas - Brasil e América do Sul, Austrália e Nova Zelândia, Região Macaronésia, Europa Central e Atlântica,
China e Japão, América do Norte e Central, Região Mediterrânea e África - com base na história da sua introdução em
Portugal e na sua ligação aos Descobrimentos Portugueses.
Destaca-se ainda o Jardim dos Aromas especialmente destinado a cegos, com tabuletas em braille e plantas
expostas em alegretes levantados permitindo cheirá-las e tocá-las.
Fazem ainda parte do jardim um conjunto de pequenos lagos, uma estufa para produção de flores e um anfiteatro de
relva para espetáculos ao ar livre.
Contactos
Morada:

Website:

Calçada da Ajuda
1300-010 Lisboa
Tel: +351 213 622 503 - Fax: +351 213 622 503
http://www.jardimbotanicodajuda.com

Caraterísticas e Serviços
Restaurante

Horários
Julho/Setembro: 09h00 - 20h00; Setembro/Julho: 09h00 - 18h00. Encerrado: 4ª Feira, 25 de Dezembro e 1 de Janeiro.
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