
Feira de S. Martinho e Semana das Orquídeas 

Promovido pelo Jardim Botânico da Ajuda 

 

Organização: Jardim Botânico da Ajuda - Instituto Superior de Agronomia 
Data: 11-17 de Novembro de 2017, 10h00-17h00 

Local: Jardim Botânico da Ajuda - Calçada da Ajuda, Lisboa 

Aproveitando o Verão de S. Martinho pensámos em convidar os feirantes que 
costumam participar na tradicional Feira dos Sabores a anteciparem as suas vendas e 
virem até ao Jardim durante um fim-de-semana que acreditamos vai estar cheio de sol. 
São muitos os que aderiram e por isso haverá de tudo um pouco para comprar, desde 
os frutos secos ao artesanato, passando por chás, azeite, mel, bolachas e bolos, 
conservas e outras coisas mais. 

Simultaneamente os visitantes poderão desfrutar de visitas guiadas à exposição 

permanente de orquídeas, a qual que se pretende aproximar da colecção histórica do 

Rei D. Luís e tem sido organizada por Tuulikki & Pekka Ranta, um casal de filandeses 

que trouxeram para o JBA parte da sua colecção particular. Durante a semana haverá 

cursos para o público em geral que queira saber melhor como cultivar as suas 

orquídeas e cursos para grupos particulares de guias que queiram melhorar os seus 

conhecimentos botânicos sobre as colecções do Jardim. 

Todos os associados da Associação de Amigos do Jardim Botânico da Ajuda, da 

Associação Portuguesa de Orquidofilia bem como todos os visitantes da 3ª edição da 

Exposição Internacional de Orquídeas a decorrer no Mercado de Santa Clara, de 10 a 12 

de Novembro terão acesso livre ao Jardim durante toda a semana. 

 

Programa 

11-12 Novembro 

10h00-17h00 – Feira de S. Martinho 

10h30 – Palestra sobre a colecção de orquídeas do Rei D. Luís I (só no dia 12) 

12h00, 15h00 – Visitas guiadas à Estufa das Orquídeas 



13 – 17 Novembro 

10h30, 14h30 – Visitas guiadas à Estufa das Orquídeas 

13 e 14 Novembro  

16h00 – 18h00 – Curso teórico-prático sobre o cultivo de orquídeas 

15 e 16 Novembro 

16h00 – 18h00 – Curso para guias intérpretes sobre as colecções botânicas 

17 de Novembro 

10h00-16h00 – Curso para guias recepcionistas de visitantes ao JBA 

 

Mais informações e inscrições: 

Tel./Fax: 21 362 25 03 

Tmv: 924101712 

E-mail: botanicoajuda@isa.ulisboa.pt 

Site: www.jardimbotanicodajuda.com 
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