
11 · 12 · 13 NOVEMBRO 2022
11 NOV SEXT CONFERÊNCIAS ONLINE (9H—16H)
12 · 13 NOV SÁB · DOM VISITAS GUIADAS 
COMENTADAS A JARDINS DA ROTA DO BAIXO MINHO

WORKSHOP 
PARA GUIAS DE 
JARDINS HISTÓRICOS 

A AJH - Associação Portuguesa dos Jardins Históricos promove o 2.º 

workshop dirigido a guias intérpretes, que tem por finalidade capaci-

tar os guias para a condução de visitas guiadas aos jardins históricos 

integrados nas Rotas dos Jardins Históricos de Portugal e a posterior 

integração da bolsa de guias da AJH.



PROGRAMA* 11 NOV SEXTA 12 NOV SÁBADO

13 NOV DOMINGO

Braga

Braga

9h30 Visita comentada à 
Cerca do Mosteiro de Tibães   

12h30 Almoço livre

14h30 Visita comentada ao 
Jardim do Museu dos Biscainhos 

16h00 Visita comentada ao 
Jardim da Casa-Museu Nogueira da Silva

17h00 Visita comentada ao 
Jardim Público de São João da Ponte

9h30 Visita ao Santuário do Bom Jesus do 
Monte, com enfoque no parque e na mata  

12h30 Almoço no Restaurante Panorâmico 
do Hotel do Elevador, com a presença e 
partilha de testemunhos de proprietários de 
Jardins Históricos do Minho e entrega de 
diplomas

(*) Programa sujeito a alterações

Sessão online, em inglês
Moderação: Mariana Sargo (arquiteta 
paisagista, guia-intérprete)

9h00 Abertura 1.º módulo 
Tipologias e geografias dos jardins 
históricos — as Rotas dos Jardins Históricos
Teresa Andresen (arquiteta paisagista, 
presidente da AJH)

10h00 2.º módulo 
Breve história de arte de jardins
Mário Fortes (arquiteto paisagista)

11h00 3.º módulo 
A essência do jardim em Portugal
Miguel Coelho de Sousa (arquiteto paisagista, 
secretário-geral AJH)

11h45 Casos práticos — Composição, usos e 
funções do Jardim Histórico
Mário Fortes, Miguel Coelho de Sousa

12h30 Perguntas & Respostas (1.º, 2.º, 3.º 
módulos)

12h45 Pausa para almoço

14h00 4.º módulo 
A vegetação no jardim histórico
Paulo Farinha Marques (arquiteto paisagista, 
diretor do Jardim Botânico do Porto)

15h00 5.º módulo Estrutura e Léxico de 
uma Visita Guiada aos Jardins Históricos
Filipa Marques dos Santos (arquiteta 
paisagista, mestranda) 

15h45 Perguntas & Respostas (4.º, 5.º módulos)

16h00 Encerramento

CONDIÇÕES

Programa dirigido a guias intérpretes nacionais e 
guias de jardins de instituições associadas AJH.

Participação sujeita a inscrição prévia.

Sessão online: 20,00€/pessoa + IVA; gratuito 
para guias de jardins associados AJH.

Visitas (sábado e domingo): 40,00€/pessoa + IVA, 
incluindo almoço no domingo. Restantes refeições, 
transporte e alojamento a cargo dos participantes. 
Número de participantes limitado a 30 pessoas.

A participação em todas as sessões confere aos 
guias a entrega de um diploma e a integração da 
Bolsa de Guias de Jardins Históricos da AJH. 

ALOJAMENTO sugerido: 
Hotéis do Bom Jesus, Braga   www.hoteisbomjesus.pt

Aloj. 4 estrelas: Single €50 / Duplo/Twin €60 **
Aloj. 3 estrelas: Single €40 / Duplo/Twin €50 **
**Preço por noite com pequeno-almoço incluído.

Contato para reserva: parque@hoteisbomjesus.pt 
(p.f. indicar participação no workshop)

INSCRIÇÃO

Inscrição por email: turismo@jardinshistoricos.pt, 
sujeita a confirmação.



Arquiteta paisagista (UTL, 2004), exercendo 
a profissão desde então, tendo sido 
colaboradora do atelier PROAP Estudos 
e Projectos de Arquitectura Paisagista. 
Criou em 2015 a Little Lisbon, empresa 
de animação turística vocacionada para o 
turismo em família. Pós-graduação em ‘Tour 
Guiding’ (Universidade Lusófona, 2019) e 
Guia-Intérprete Nacional, associada SNATTI 
e AGIC, desde 2021. 

Arquiteta paisagista com uma tese de 
mestrado realizada no Instituto Superior de 
Agronomia (Universidade de Lisboa) com 
o título Estruturação de Manuais de Visita 
no âmbito das Rotas dos Jardins Históricos. 
Estudo de caso: Rota Turística do Litoral 
Centro de Portugal. Atualmente colabora 
no atelier ARQPAIS. Paisagem e Ambiente, 
em Lisboa.

Arquiteto paisagista (UTL, 1988), doutorado 
pela Universidade de Santiago de Compostela 
em Estudos Avançados em Arqueologia, 
História da Antiguidade e Ciências e 
Técnicas, com longa carreira na administração 
pública e extensa atividade profissional 
orientada para a salvaguarda do património, 
com intervenção em diferentes paisagens 
culturais, sendo autor de várias publicações. 

Arquiteto paisagista (UTL, 2003), exercendo a 
profissão desde então tendo sido colaborador 
nomeadamente dos ateliers ACB Arquitectura 
Paisagista e PROAP Estudos e Projectos 
de Arquitectura Paisagista, tendo criado o 
atelier ESCALA Landscape Architecture 
em 2020. Os jardins históricos são um tema 
central na sua atividade no restauro, na 
manutenção e conservação. Secretário-geral 
da AJH.

Arquiteto paisagista (UTL, 1988), doutorado em 
Arquitetura Paisagista pela Universidade de 
Sheffield, professor associado de Arquitetura 
Paisagista na Faculdade de Ciências da UP, 
diretor do Jardim Botânico do Porto. 
Tem combinado a docência com projetos 
de arquitetura paisagista e as suas áreas 
principais de interesse são o ordenamento 
e desenho de estruturas verdes do ponto 
de vista ecológico, social e estético, o estudo 
da vegetação na paisagem e o estudo da 
biodiversidade urbana.

Arquiteta paisagista e engenheira agrónoma 
(UTL, 1982), doutorada em ciências aplicadas 
ao ambiente (UA, 1992), lecionou no ensino 
superior durante 30 anos e desde 2014 
exerce atividade de consultoria como 
profissional liberal junto de diferentes 
entidades. Perita de Portugal na Comissão 
Permanente do Património Mundial da 
UNESCO (2014-2017) e presidente da 
AJH – Associação Portuguesa dos Jardins 
Históricos desde 2017.

MARIANA SARGO

FILIPA MARQUES DOS SANTOS

MÁRIO FORTES MIGUEL COELHO DE SOUSA

PAULO FARINHA-MARQUES TERESA ANDRESEN

PALESTRANTES
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