Noite das Bruxas no Jardim Botânico da Ajuda
31 de Outubro a partir das 18h00
Mais uma vez o Jardim Botânico da Ajuda (JBA) convida-o a vir passar
momentos bem divertidos entre os terrores do dia das bruxas. Este evento,
patrocinado pelo Instituto Superior de Agronomia e apoiado pelo
Restaurante Estufa Real, Grupo de Teatro Infantil Animarte e Viveiros das
Naus – Boutique Garden, tem como principal objectivo a descoberta do
Jardim Botânico da Ajuda à noite, entre risos e brincadeiras. O programa,
com início às 18,30h, constará de um concurso de abóboras, um passeio do
terror (mais concretamente com uma Alice no Jardim do Terror) e um
concurso de máscaras. Entre as 19,30h e as 21,00h decorrerá, nas
instalações do Restaurante Estufa Real, um buffet temático.
Numa festa com a iluminação à base de velas e lanternas, em que as
abóboras iluminadas serão fonte de mistério, não faltarão as bruxas,
vampiros, fantasmas e tudo o mais que a imaginação de cada um trouxer!
O Dia das Bruxas é um evento tradicional que, segundo a directora do JBA,
tem origem em costumes Celtas que ficaram também em Portugal, pois das
suas memórias de infância vem a imagem da abóbora iluminada à porta de
casa, neste dia, na aldeia onde nasceu. O dia seguinte, Dia de Todos os
Santos, traz-nos o “Pão por Deus”, com bolinhos tradicionais, hábito muito
frequente em terras de Portugal, também de origem Celta.
- Preço dos bilhetes:
Preços:
18€ Adultos e Jovens com 12 anos ou mais
14€ Crianças dos 4 aos 11 anos
Actividade limitada a 280 entradas, sujeita a reserva prévia.
- A reserva dos bilhetes será feita pelos seguintes preferencialmente pelo
email botanicoajuda@isa.utl.pt com a ficha de inscrição preenchida.
Mais informações pelo: 213 622 503
- Os bilhetes reservados serão deixados na Portaria da Calçada do Galvão e
poderão ser levantados, mediante pagamento da totalidade, a partir de
quinta-feira dia 25 de Outubro, no dia útil a seguir à reserva, até às 18h00
de dia 30 de Outubro.
- A recepção dos participantes será feita pelo Portão da Calçada do Galvão,
a partir das 18h00, dia 31 de Outubro, altura em que serão confirmadas as
inscrições para os concursos e encaminhados os participantes para os locais
das actividades;
- A participação nos concursos é individual e os Regulamentos seguem
abaixo

FICHA DE INSCRIÇÃO - NOITE DAS BRUXAS
31 de Outubro de 2013

Nome em que fica a reserva:
Telefone:
Mail:
Morada:
NIF:
Nº de bilhetes adulto e jovens com 12 anos ou mais (18,00€/pessoa):
Nº de bilhetes criança (4 a 11 anos) (14,00€/criança):
Nº de bilhetes criança (3 anos ou menos) (grátis):
TOTAL A PAGAR ATÉ 30 DE OUTUBRO:
Traz quantas abóboras para o concurso?:
Quantas pessoas participam no concurso de máscaras?:

Notas:
No ato de pagamento, serão entregues um recibo de 6€/pessoa passado
pelo Jardim Botânico (correspondente à entrada no mesmo) e um voucher
para o jantar/pessoa (passado pelo Restaurante Estufa Real) onde será
indicado o nº da mesa em que tem lugar sentado. Este pagamento deverá
ser efectuado até ao dia 30 de Outubro, na portaria da Calçada do Galvão.
As mesas serão numeradas a partir do ponto em que têm maior
proximidade do concurso de máscaras, por ordem de inscrição. Aconselhase aos que querem ficar na mesma mesa, que façam uma única inscrição.
O buffet será composto por sopa de abóbora, um prato de bacalhau, um
prato de carne de porco, saladas e três sobremesas, com cada pessoa a
servir-se por si. Cada mesa terá água e refrigerantes. Vinho, cerveja e
outras bebidas não estão incluídos no preço, podendo ser adquiridos no bar
do restaurante.

Regulamento do concurso de «Abóboras
Iluminadas», JBA, 2013
1 – Este concurso destina-se aos maiores de 12 anos, que adquiram bilhete
para o «Noite das Bruxas» do Jardim Botânico da Ajuda, 2013;
2 – Este concurso é constituído por uma eliminatória com início pelas
18h30;
3 – Cada concorrente participará individualmente e terá de preparar a sua
abóbora iluminada sendo da sua responsabilidade trazer a abóbora ainda
intacta. O JBA fornecerá a vela de iluminação e o material necessário para o
seu recorte;
4 – Os concorrentes poderão trazer material adicional de decoração para a
abóbora;
5 – O júri será constituído por todo o público participante no evento, o qual
deverá ter em atenção a originalidade e criatividade de cada abóbora
iluminada;
6 – Haverá três prémios para as três abóboras mais votadas. Em caso de
empate, será a Directora do Jardim Botânico da Ajuda, Engª Dalila Espírito
Santo, a tomar a decisão final.
8 – Os 3 concorrentes mais votados serão declarados vencedores e serão
anunciados pela ordem do 3º para o 1º classificado, no início do Concurso
de Máscaras. A cada vencedor serão atribuídos os seguintes prémios:
a. 1º classificado:
- Uma visita guiada ao Jardim Botânico da Ajuda no valor de
50€ para a turma do vencedor e Voucher no valor de 10€ em compras no
Viveiros das Naus
b. 2º classificado:
- Voucher no valor de 15€ em compras no Viveiros das Naus
c. 3º classificado:
- Voucher no valor de 5€ em compras no Viveiros das Naus

Regulamento do concurso de máscaras
«Noite das Bruxas», JBA, 2013
1 – Este concurso destina-se a pessoas de todas as idades que adquiram
bilhete para o «Noite das Bruxas» do Jardim Botânico da Ajuda, 2013;
2 – Este concurso é constituído por uma eliminatória, que se realizará nas
instalações do restaurante Estufa, no Jardim Botânico da Ajuda, no dia 31
de Outubro, pelas 21h00;
3 – Cada concorrente terá de se apresentar mascarado, sendo da sua
inteira responsabilidade (ou do encarregado de educação caso se trate de
um menor) a manutenção do seu guarda-roupa, maquilhagem, cabelos e
adereços;
4 – As máscaras poderão ser ou não da autoria do concorrente;
5 – Os concorrentes poderão trazer adereços à excepção de todos aqueles
que possam pôr em causa a integridade física da assistência e restantes
concorrentes, tais como: tesouras, facas, canivetes, moto-serras, sprays de
auto-defesa, etc.
6 – Um júri constituído por cinco elementos votará na originalidade e
criatividade de cada máscara;
7 – O júri é constituído pelos seguintes elementos:
a. Representante do restaurante «Estufa Real» - a designar
b. Nuno L. Rodrigues – Jardim Botânico da Ajuda
c. Sofia Espírito Santo – Grupo de Teatro Infantil AnimArte
d. Um representante do público, adolescente – a designar
e. Um representante do público, adulto – a designar
8 – Os 3 concorrentes mais votados serão declarados vencedores e serão
anunciados pela ordem do 3º para o 1º classificado. A cada vencedor serão
atribuídos os seguintes prémios:
a. 1º classificado:
- Vouvher para 2 pessoas para o Brunch de Domingo do
Restaurante «Estufa Real».
b. 2º classificado:
- Entrada livre, para 2 pessoas, durante um ano no Jardim
Botânico da Ajuda e os seus eventos (excluindo a Noite das Bruxas
2014).
c. 3º classificado:
- Prensa e caderno de Herbário.

