
 

 

 

 
 

 

JARDINS E SEUS VISITANTES: 
PROPÓSITOS E ESTRATÉGIAS 

DE COMUNICAÇÃO 
PROGRAMA E LIVRO DE RESUMOS 

Isabel Soares Albergaria, Ana Moura Arroz, Ricardo Cruz, Andrea Porteiro, 
João Melo, Rosana Fraga & Rosalina Gabriel 

Apresentação 

O colóquio "Jardins e seus visitantes: propósitos e estratégias de comunicação" 
realizado na Horta, de 28 a 30 de Julho de 2019, versa sobre estratégias de 
promoção, educação e mediação cultural em torno dos jardins. Reunindo um 
conjunto de especialistas nacionais e internacionais, o Colóquio proporciona uma 
experiência formativa diversificada, com conferências, apresentação de posters, 
mesas redondas e oficinas de trabalho prático. Sendo aberto ao público em geral, 
está particularmente vocacionado para a comunidade estudantil universitária, 
técnicos de serviços educativos de jardins ou museus e professores de diferentes 
grupos disciplinares e níveis de escolaridade. 
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Preâmbulo 
Face à necessidade evidente de valorização do património natural e cultural que os jardins históricos 

dos Açores representam, o colóquio "Jardins e seus visitantes: propósitos e estratégias de 

comunicação" constitui uma oportunidade de reinventar as dinâmicas de promoção e educação 

asseguradas pelos jardins, à luz do seu confronto com casos exemplares nacionais e internacionais.  

Ao reunir especialistas com um conjunto significativo dos responsáveis pela gestão dos jardins 

açorianos, poder-se-á agilizar a criação de novos produtos e serviços dirigidos a quem nos visita e às 

comunidades locais. Sublinhe-se ainda o papel que os jardins podem desempenhar como extensão 

da escola, desde que sejam promovidas sinergias com os professores na criação de percursos 

interpretativos e utilização de novas tecnologias. Este colóquio proporciona uma experiência 

formativa de excelência, permitindo o contacto com alguns dos maiores especialistas nacionais e 

internacionais no âmbito da comunicação de jardins. 

O evento desenrola-se de 28 a 30 de Julho de 2019, no icónico Jardim Botânico do Faial, com as 

seguintes modalidades de comunicação e formação: 

- Conferências dadas por especialistas que desempenham cargos de grande 

responsabilidade na angariação e dinamização de audiências; 

- Mesas-redondas para partilha de experiências; 

- Apresentação de iniciativas em curso nos jardins da Região (oralmente e em cartaz); 

- Apresentação de uma exposição dedicada aos “Jardins e Plantas” da ilha de São Miguel; 

- Debates, mediados a partir da exibição de um filme;  

- Oficinas de trabalho prático no âmbito das quais serão ensaiadas estratégias de 

apropriação de jardins e testada a usabilidade de dispositivos tecnológicos em construção 

que visam o aumento do número de visitantes e o seu comprometimento com os jardins. 

É também oferecida à comunidade em geral uma noite para vivenciar o jardim de uma 

forma alternativa, sensorialmente estimulante e culturalmente significativa. 

O colóquio “Jardins e seus visitantes” é aberto ao público em geral, mas encontra-se 

particularmente vocacionado para a comunidade estudantil universitária (ex. Educação, Ambiente e 

Património, Turismo, Biologia, Economia e Gestão, entre outras), para técnicos de serviços 

educativos de jardins ou museus e professores de diferentes grupos disciplinares e níveis de 

escolaridade. Todos os participantes beneficiam de uma bolsa de 100 Euros, oferecida pelo Projecto 

Big Picnic: Big Questions (Botanic Gardens Conservation International). 

Recorda-se que a frequência integral do colóquio corresponde a uma formação contínua creditada, 

correspondente a 0,6 unidades de crédito, para os Educadores de Infância e Professores dos Ensinos 

Básico e Secundário que comprovem a sua participação “…pela pertinência da temática, a riqueza 

das interacções, a troca de conhecimentos e experiências, bem como o currículo dos conferencistas 

intervenientes.” (Despacho n.º 855/2019 de 12 de junho de 2019, da Secretaria Regional da 

Educação e Cultura).  

 

É com enorme prazer que, em nome da comissão organizadora, desejamos a todos um bom 

Colóquio! 

Isabel Soares Albergaria, Ana Moura Arroz, Ricardo Cruz,  

Andrea Porteiro, João Melo, Rosana Fraga & Rosalina Gabriel   
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 Jardins na Tela 

  

Ana Moura Arroz 
cE3c/ABG – Centre for Ecology, 
Evolution and Environmental 
Changes / Azorean Biodiversity 
Group  

Departamento de Psicologia, 
Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas, Universidade dos 
Açores, 9700-042 Angra do 
Heroísmo, Portugal 

Exibição e debate do filme “Jardins Selvagens”, Dare to Be Wild, de 
Vivienne de Courcy (2015).  

Depois de visionado o filme, os participantes poderão debater os conceitos 
de jardim nele presentes, a relação que os jardins mantêm com a natureza 
e o papel que desempenham na conservação de património natural, 
construído e imaterial. 
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 Interpretação e significado nos jardins 
históricos: o caso dos jardins dos Açores 

  

Isabel Soares 
Albergaria 
CHAM — Centro de Humanidades 
/ Centre for the Humanities NOVA 
FCSH UAc 

Departamento de História, 
Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas, Universidade dos 
Açores, 9500-321 Ponta Delgada, 
Portugal 

A literatura relativa ao pensamento patrimonial tem reflectido muito 
sobre os processos de construção dos significados e dos vários níveis de 
ordem sensitiva, emotiva e cognitiva que neles estão envolvidos. Por seu 
turno, a interpretação pressupõe um pensamento critico apoiado em 
informação prévia. Do ponto de vista das instituições que comunicam os 
seus acervos e procuram chegar junto dos seus interlocutores, por 
processos mais ou menos passivos, mais ou menos dinâmicos e em co-
construção, a interpretação levanta sempre um conjunto de questões da 
ordem do discurso. 

Nesta apresentação, tendo por pano de fundo as questões enunciadas, 
procurar-se-á equacionar os significados associados aos jardins históricos 
dos Açores e a construção histórica de discursos interpretativos, que 
foram fixando aspectos identitários da cultural local, não deixando de 
equacionar os pressupostos que viabilização, hoje, narrativas consistentes 
na intersubjetividade e pluralidade das vivências das comunidades 
contemporâneas. 
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 Cultivating the garden audience 

  

Madelaine Zadik 
Botanic Garden Consultant 
Manager of Education and 
Outreach at the Botanic Garden of 
Smith College in Northampton, 
Massachusetts (retired) 

While botanic and historic gardens are in the business of cultivating plants, 
connecting people with plants is central to our mission. It is our role to help 
our visitors discover the joy, excitement, and mystery in the plant world. 
We want to ensure that they become invested in our gardens, but first they 
must actually come and visit. How do we make our gardens relevant to the 
general public in today’s world? How do we communicate what we are all 
about and make people understand that they need to visit? How do we 
present our gardens as the magical places they are? This talk will address 
ways we can increase our gardens’ visibility and visitation to make sure 
that the wonder of our gardens doesn’t remain a secret. We will look at 
strategies for attracting and engaging those who might not otherwise visit 
the garden, and how to turn them into a supportive constituency. We will 
examine the possibilities of exhibitions and special events, school tours, 
programs for teachers and community volunteers, as well as ongoing 
programs that continually draw people to the garden. Additionally, we will 
review opportunities for creative membership and marketing. Whatever 
we do, however, we must always consider each garden’s unique character, 
purpose, and resources. As we develop new and innovative programs, they 
need to be tailored to meet the needs of the individual garden. 

 Enquanto os jardins botânicos e históricos cultivam plantas, a nossa 
missão é promover a conexão entre as pessoas e as plantas. O nosso papel 
é ajudar os nossos visitantes a descobrir a alegria, a excitação e o mistério 
no mundo das plantas. Queremos garantir que eles estejam investidos nos 
nossos jardins, mas primeiro eles devem vir e visitá-los. Como podemos 
tornar nossos jardins relevantes para o público em geral no mundo de 
hoje? Como podemos comunicar o que somos e levar as pessoas a sentir a 
necessidade de nos visitar? Como podemos apresentar os nossos jardins 
como lugares mágicos? Esta palestra abordará maneiras pelas quais 
podemos aumentar a visibilidade e a visitação dos nossos jardins para 
garantir que a maravilha que eles são não permaneça um segredo. 
Veremos estratégias para atrair e comprometer aqueles que, de outra 
forma, não poderiam visitar o jardim e como transformá-los num grupo de 
apoio. Examinaremos as possibilidades de promover exposições e eventos 
especiais, visitas a escolas, programas para professores e voluntários da 
comunidade, bem como programas contínuos que atraem continuamente 
pessoas para o jardim. Além disso, analisaremos algumas oportunidades 
criativas de associação e marketing. O que quer que façamos, no entanto, 
devemos sempre considerar o carácter, propósito e recursos únicos de 
cada jardim: os programas, novos e inovadores, precisam de estar 
adaptados às necessidades do jardim individual. 
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 Sentir o Jardim: um diálogo intergeracional 

  

Mariana Roldão 
Serviço Educativo, Fundação de 
Serralves 

“Se puder olhar, vê. Se pode ver, repara” é o ponto de partida. A 
importância de ler e interpretar o que se sente é uma oportunidade 
singular para prestar atenção ao rigor do pormenor do Jardim. 
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 Estratégias, metodologias e formação na 
comunicação sobre jardins: Learn to Engage 

  

Raquel Barata 
Coordenadora do Serviço 
Educativo do Museu Nacional de 
História Natural e da Ciência da 
Universidade de Lisboa (MUHNAC-
ULISBOA) 

A educação não formal e informal em museus científicos tem sido alvo de 
investigação, de forma a avaliar a sua eficácia junto dos diferentes 
públicos face aos objectivos e assim desenvolver metodologias que 
facilitem resultados nesse sentido. 

As metodologias de co-criação e Team-Based Inquiry (TBI) permitem 
abordagens práticas de trabalho em equipa que capacitam os profissionais 
de educação, também nos museus científicos, para obterem os dados e 
resultados necessários à melhoria constante de actividades e práticas, de 
forma a aumentar o envolvimento dos públicos e a sua eficácia junto dos 
mesmos. 

No sentido de capacitar profissionais dos serviços educativos e de 
promover o sucesso das iniciativas junto dos públicos, o Museu Nacional 
de História Natural e da Ciências é parceiro de dois projectos europeus 
coordenados por Botanic Gardens Conservation International: o projeto 
Big Picnic: Big Questions, desenhado para envolver o público em geral 
numa reflexão sobre o futuro da alimentação humana e o papel das 
plantas, aplicando a co-criação e TBI para desenvolvimento e avaliação das 
actividades; e o projecto Learn to Engage que dissemina estas 
metodologias na formação avançada dos profissionais de museus 
científicos sobre técnicas de interpretação, de trabalho com diferentes 
públicos, de comunicação de ciência e de avaliação e investigação. Os 
resultados até agora obtidos nestes dois projectos demonstram a 
importância da aplicação destas metodologias e da avaliação inerente para 
a melhoria constante no sentido da promoção da educação de ciência. 
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 Educação Ambiental, Interacção e 
Tecnologia Digital 

  

Sónia Matos 
Professora na Escola de Design da 
Universidade de Edimburgo 
(Escócia, Reino Unido) 

Assistente de Investigação no 
«Madeira Interactive Technologies 
Institute (M-ITI) 

No âmbito do colóquio "Jardins e Seus visitantes”, Sónia Matos irá 
debruçar-se sobre o papel actual da tecnologia digital na esfera da 
educação ambiental. A esta temática, seguir-se-á uma apresentação de 
ideias e conceitos-chave no domínio da Interacção Humano-Computador. 

 preparando assim o público para a conceptualização, experimentação e 
validação de aplicações móveis durante a oficina “Experimentação e 
validação da APP”. 
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 Apresentação da APP Azores Green Garden e 
das suas potencialidades na comunicação de 
jardins 

  

Isabel Soares 
Albergaria & 
Ricardo Cruz 
CHAM — Centro de Humanidades 
/ Centre for the Humanities NOVA 
FCSH UAc 

Departamento de História, 
Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas, Universidade dos 
Açores, 9500-321 Ponta Delgada, 
Portugal 

O projecto Green Gardens Azores tem como um dos objectivos a 
promoção da visitação e interacção de visitantes de jardins com o próprio 
jardim.  

Nesse sentido, desenvolveu uma aplicação informática destinada a apoiar 
a visita a um conjunto de jardins açorianos. Esta APP estará disponível ao 
público de forma gratuita e será lançada, ainda em fase experimental, 
durante o colóquio  

 

(https://www.otacores.com/greenga/evento-apresentacao-da-aplicacao-
movel-do-projeto-green-gardens-azores/) 
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 Mesa Redonda 1: Partilha de experiências de 
comunicação de jardins na Região 

  

Isabel Soares 
Albergaria  

(moderadora) 

CHAM — Centro de Humanidades 
/ Centre for the Humanities NOVA 
FCSH UAc 

Departamento de História, 
Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas, Universidade dos 
Açores, 9500-321 Ponta Delgada, 
Portugal 

 

Participantes: 

Eng.º Pedro 
Casimiro 
Jardim Botânico do Faial, Faial 

Eng.ª Carina Costa 
Parque Terra Nostra, São Miguel 

Eng.ª Susana 
Gonçalves 
Câmara Municipal de Angra do 
Heroísmo, Angra do Heroísmo 

Arq.ª Clara Neto 
Câmara Municipal de Ponta 
Delgada, São Miguel 

Eng.º José António 
Pacheco 
Jardim de Sant´Ana, São Miguel 

Sra. D. Margarida 
Oliveira Rodrigues 
Mata Jardim José do Canto, 
Furnas, São Miguel 

 

Nesta Mesa Redonda, com representantes de jardins públicos e privados 
do Arquipélago dos Açores, será partilhado e discutido o que está a ser 
feito em cada jardim, as necessidades e obstáculos sentidos, bem como 
projectos para o futuro. Assim, a conversa decorrerá em torno dos 
seguintes tópicos de discussão:  

1. Visitação  

a. Aumentar ou limitar o número de visitantes; 

b. Segmentar os visitantes; 

2. Política de Preços  

a. Preços especiais para os locais; 

b. e/ou preços especiais para a visita a mais do que um dos jardins 
da marca “GreenGA”; 

3. Informação disponível – que tipo de informação em função dos 
utentes/públicos? 

a. Ferramentas digitais/brochuras/mupis ou outro tipo de suportes 
físicos; 

b. Guias, locais ou externos; 

4. Programação cultural/recreativa; 

5. Educação ambiental; 

6. Apoios institucionais. 
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 Mesa Redonda 2: Comunicação de ciência 
de/em jardins 

  

Ana Moura Arroz 

(moderadora) 

cE3c/ABG – Centre for Ecology, 
Evolution and Environmental 
Changes / Azorean Biodiversity 
Group 

Departamento de Psicologia, 
Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas, Universidade dos 
Açores, 9700-042 Angra do 
Heroísmo, Portugal 

Nesta Mesa Redonda, com representantes de várias instituições com 
responsabilidades educativas, serão partilhadas e discutidas algumas das 
iniciativas que partem de jardins para promover a ciência e a 
sustentabilidade ambiental, procurando-se construir pontes com as 
necessidades enunciadas pelos participantes. Algumas perguntas irão 
orientar a troca de ideias: 

- Os jardins são frequentemente os últimos redutos da natureza nas 
cidades, ainda que de uma “natureza humanizada” e conjugam património 
natural e construído. Que finalidades deve servir a sua comunicação? 

- A relação dos biólogos com jardins parece-me muitas vezes ambivalente, 
no sentido em que os jardins podem ameaçar mais do que proteger a 
biodiversidade. Será possível fazer deles aliados na luta contra um dos 
riscos ambientais com menor visibilidade, como a perda da 
biodiversidade? Trata-se se focar a questão da comunicação de ciência de 
jardins invertendo o binómio: “como é que os jardins podem servir a 
comunicação da ciência?” 

- A generalidade dos jardins açorianos ainda tem programações educativas 
e de comunicação incipientes. O que se perde com isso? E porque é que se 
deve investir nestes serviços? 

- Qual a melhor situação de comunicação de ciência em que já 
participaram e porquê? 

- Qual a relevância do storytelling na comunicação de jardins? 
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 Actividades de comunicação de ciência no 
Jardim Duque da Terceira em Angra do 
Heroísmo, Ilha Terceira, Açores 

  

Isabel R. Amorim1 

Ana Moura Arroz1,  

Paulo A.V. Borges1,  

Rosalina Gabriel1,  

Susana Gonçalves2,  

Carlos Leal3,  

Jagoba Malumbres 
Olarte1,  

Regina Rosa3 &  

Sophie Wallon1 
 

1 cE3c/ABG – Centre for Ecology, 
Evolution and Environmental 
Changes / Azorean Biodiversity 
Group  

Universidade dos Açores, 9700-
042 Angra do Heroísmo, Portugal 

2Câmara Municipal de Angra do 
Heroísmo  

3Observatório do Ambiente dos 
Açores / Centro de Ciência de 
Angra do Heroísmo 

Na mesa redonda “Comunicação de ciência de/em jardins” irei falar da 
utilização de um espaço emblemático em Angra do Heroísmo, o Jardim 
Duque da Terceira, no centro da cidade, para eventos de comunicação de 
ciência. Partilharei a experiência do primeiro BioBlitz organizado nos 
Açores e de outros eventos ligados com a biodiversidade, mas também de 
eventos que não estão relacionados com diversidade biológica. Pretende-
se que os exemplos apresentados sirvam de mote para debater a eficácia 
(e eficiência) dos jardins como locais para a realização de actividades de 
comunicação e ciência, independentemente (ou não) da área científica 
particular em questão.  

Serão os jardins locais inesperados/ adequados/ convenientes para a 
realização de tais eventos? 
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 Botânica no jardim: exemplos de exploração 
pedagógica nos jardins dos Açores 

  

Rosalina Gabriel 
cE3c/ABG – Centre for Ecology, 
Evolution and Environmental 
Changes / Azorean Biodiversity 
Group  

Departamento de Ciências e 
Engenharia do Ambiente, 
Faculdade de Ciências Agrárias e 
do Ambiente, Universidade dos 
Açores, 9700-042 Angra do 
Heroísmo, Portugal 

Os jardins são espaços e contextos privilegiados para promover a 
educação e a investigação. Embora os conhecimentos botânicos possam 
ser abordados em qualquer lugar, os jardins históricos do Arquipélago dos 
Açores possibilitam, mercê de um conjunto de circunstâncias climáticas, 
geográficas e históricas, modelos de estudo ideais para o desenvolvimento 
de conhecimentos, valores e ética, e pensamento sistémico e crítico, 
necessários à cidadania sustentável. 

Os jardins históricos dos Açores, com a sua riqueza de espécies de 
arbustos e árvores – provenientes de diversas regiões biogeográficas – 
bem como de um conjunto de espécies que colonizam esses forófitos e 
outros substratos disponíveis (ex. briófitos, líquenes, algas, e também aves 
e artrópodes) são particularmente adequados para exemplificar um 
grande número de conceitos e dilemas. 

Nesta intervenção, apresentam-se de forma breve algumas das vantagens 
percebidas na utilização de jardins para o ensino, nomeadamente, a 
proximidade dos centros de ensino (conveniência e acessibilidade), a 
diversidade de espécies (tipicamente muito superior a plantações, ou 
mesmo florestas naturais), o insight para a flora global (ex. coexistência de 
espécies temperadas e tropicais), a possibilidade de apreciar fenómenos 
temporais (ex. ciclo das estações) e grande beleza, a aprendizagem ao ar 
livre, e ainda explorar um conjunto de relações entre os seres humanos e a 
natureza (ex. efeito de estufa, espécies invasoras, erosão genética, 
serviços dos ecossistemas). 

O estudo botânico, em sentido lato, pode iniciar-se muito cedo e 
permanecer como uma fonte de grande prazer ao longo de toda a vida. De 
facto, conhecer e experienciar um jardim, com a sua diversidade, 
harmonia e possibilidades quase infinitas, pode ser crucial para diminuir o 
afastamento que se verifica presentemente entre os seres humanos e a 
natureza e  
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 Estratégias de sensibilização ambiental e 
ciência-cidadã para comunicar sobre plantas 
invasoras 

  

Elizabete 
Marchante1 

Maria Cristina 
Morais2,  

Jael Palhas1,  

Francisco A. López-
Núñez1,  

Liliana Duarte1,3 &  

Hélia Marchante1,3 
 

1Centre for Functional Ecology – 
Science for people and the planet. 
Departamento de Ciências da 
Vida, Universidade de Coimbra. 
Calçada Martim de Freitas. 3000-
456 Coimbra, Portugal 

2CITAB - Centro de Investigação e 
Tecnologias Agro-ambientais e 
Biológicas, Universidade de Trás-
os-Montes e Alto Douro. 
Departamento de Biologia e 
Ambiente. Quinta de Prados. 
5001-801 Vila Real, Portugal 

3Instituto Politécnico de Coimbra, 
ESAC, CFE. Bencanta. 3045-601 
Coimbra, Portugal 

As invasões biológicas são actualmente uma das maiores ameaças à 
biodiversidade e ao equilíbrio dos ecossistemas, além de promoverem 
prejuízos elevados a nível económico. Os jardins são locais mágicos e 
alguns contêm colecções muito diversas de plantas, não raras vezes 
exóticas, incluindo, por vezes, algumas espécies exóticas com 
comportamento invasor. Como tal, os jardins podem contribuir para 
introduzir e dispersar espécies invasoras, pelo que é muito importante 
comunicar o tema das invasões biológicas no contexto dos jardins. A 
comunicação científica e a ciência-cidadã são “ferramentas” fundamentais 
no mundo actual, de forma a aproximar o cidadão-comum à ciência e, 
neste caso, ao mundo natural. Temo-las utilizado no tema das plantas 
invasoras de formas diversas, incluindo em jardins e é sobre isso que 
venho falar. Além da criação e dinamização de um portal web com muita 
informação (invasoras.pt) e da publicação de um guia de identificação de 
plantas invasoras, temos organizado campos de trabalho científico sobre 
controlo de plantas invasoras, formações para professores e profissionais 
que lidam com plantas exóticas e invasoras, inúmeros workshops e 
palestras para públicos-alvo variados. Adicionalmente, desenvolvemos 
uma plataforma de ciência-cidadã para mapeamento de plantas invasoras, 
onde qualquer cidadão se pode registar e ajudar a mapear as plantas 
invasoras em Portugal, utilizando uma aplicação para smartphone ou o 
portal invasoras.pt. Recentemente, lançamos ainda vários desafios, em 
que equipas ou cidadãos individuais se podem inscrever e participar em 
actividades de ciência-cidadã relacionadas com espécies invasoras. Apesar 
de ser um tema específico, as estratégias que utilizamos para comunicar 
estes tema podem servir de exemplo e ser utilizadas também em jardins. 
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 Oficina 1: Educar sobre ciência e 
sustentabilidade em jardins: Learn to 
Engage 

  

Raquel Barata 
Coordenadora do Serviço 
Educativo do Museu Nacional de 
História Natural e da Ciência da 
Universidade de Lisboa (MUHNAC-
ULISBOA) 

LearnToEngage é um projecto europeu que permitiu o desenvolvimento 
de um conjunto de módulos para a capacitação profissional de mediadores 
culturais no Reino Unido, Portugal e Itália, desenvolvidos em parceria por 
Botanic Gardens Conservation International, Royal Botanic Garden of 
Edinburgh, University of Nottingham Trent, Muse Science Museum e 
Museu Nacional de História Natural e Ciência da Universidade de Lisboa. 

O objectivo do projecto é desenvolver uma abordagem para capacitação 
profissional na área da mediação cultural, a fim de aumentar o 
envolvimento dos públicos, atrair novos públicos e estabelecer uma 
metodologia de trabalho que responda às necessidades específicas das 
comunidades locais, bem como apoiar abordagens mais rigorosas para a 
investigação e avaliação da educação não-formal e informal. 

O projecto integrou quatro módulos focados em diferentes áreas do 
envolvimento dos públicos em instituições culturais: Interpretação, 
Trabalho com Diversos Públicos, Comunicação de Ciência e Investigação e 
Avaliação. Cada módulo incluiu 60 horas de formação, com uma 
componente de aprendizagem online e uma semana de contacto, frente a 
frente com tutores e colegas, numa das instituições parceiras. A oficina 
proposta para este encontro tem um carácter prático e pretende 
promover o contacto directo com algumas técnicas e instrumentos 
desenvolvidos ao longo destes módulos, no âmbito da interpretação, da 
comunicação de ciência e da avaliação de actividades educativas em 
jardins. Os recursos e manuais digitais que estão a ser produzidos em 
resultado deste projecto serão também destacados e tornados acessíveis. 
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 Oficina 2: "À noite no jardim" 

  

Rosana Fraga 

(dinamizadora) 
Directora do Jardim Botânico do 
Faial, Parque Natural do Faial 

 

 

Victor Rui Dores 
 

Deolinda Ortins 
 

Nelson Ribeiro 

Coexistem no jardim múltiplas dimensões sociais e naturais que 
proporcionam a oportunidade de explorar a ciência e as artes. Uma noite 
de Verão num jardim dos Açores, como o Jardim Botânico do Faial, pode 
ser uma experiência inolvidável. 

 

Desenvolvida no âmbito do Colóquio “Jardins e seus visitantes: propósitos 
e estratégias de comunicação”, esta oficina teve como intuito potenciar o 
jardim enquanto palco de divulgação cultural e artística e de fomentar a 
ideia de que o jardim é um lugar vivo e para ser vivido. Foi com esta ideia 
em mente que convidámos todos os presentes a assistirem a uma 
comunicação do Prof. Victor Rui Dores, intitulada “Jardins das delícias e da 
ciência” intercalada com momentos musicais interpretados por Deolinda 
Ortins, na voz e na guitarra, e Nelson Ribeiro, no clarinete. 

 

Sessão de observação e escuta de morcegos. 

 
  



26 
 

 Oficina 2a: "Os Jardins enquanto locais 
públicos de namoro. Algumas estratégias de 
comunicação" 

  

Victor Rui Dores  
 

Escola Secundária Manuel 
de Arriaga (Horta, Faial) 

 

 

“Il faut cultiver notre jardin.” 

Voltaire 

Pela voz de Fernando Pessoa, Bernardo Soares deixou escrito, no Livro do 
Desassossego, a seguinte frase: “Um jardim é um resumo de civilização”. 

Isto significa que cultura tem a ver com o que somos e com o modo de o 
ser, com a forma de estar no mundo, com o sentido que temos da beleza, 
com a paisagem que nos cerca, com os lugares que amamos e que 
escolhemos para viver, com a casa que habitamos e com os cuidados que 
dispensamos ao nosso jardim. 

Sim, cultura é também a forma como tratamos o nosso jardim. Falo por 
mim. O jardim que envolve o meu bungalow é um prolongamento da 
minha sala de estar. Trata-se de um jardim que remonta ao tempo da 
permanência, na Horta, dos ingleses dos Cabos Telegráficos Submarinos. O 
meu jardim é requinte natural e harmonia botânica. E é frescura, encanto, 
luz, sombra e aromas. As flores e as plantas são belas e frágeis e, por isso 
mesmo, devem ser tratadas com amor. Faço jardinagem para esquecer as 
agruras da vida. E, dando beleza ao meu jardim, eu sei que estou a 
acrescentar beleza ao mundo. 

Nos tempos da minha adolescência terceirense, alguns jardins 
transformaram-se em verdadeiros locais públicos de namoro. Por 
exemplo, o Jardim Duque da Terceira, em Angra do Heroísmo. Ou, na ilha 
do Faial de outras eras, o Jardim Público (hoje Jardim Florêncio Terra), a 
Praça da República e o Largo do Infante. 

Os jardins são geralmente espaços de lazer, onde se vai para ver e ser 
visto, passear ou ouvir música. Para os namorados de então, os jardins não 
eram espaços de lazer, mas de prazer… O que os apaixonados pretendiam 
e procuravam era o recato para a partilha de ternura… Eu sou desse 
tempo. O tempo em que a namorada, por imposição dos pais, levava atrás 
de si um “chaperon”, geralmente uma irmã, um irmão ou uma amiga. Mas 
como não se pode adiar nem o coração nem o desejo, os namorados 
recorriam a subterfúgios para desviar as atenções dos “paus de cabeleira” 
que acabavam por se tornar cúmplices e solidários com as amorosas 
situações. E, à socapa e a medo, aconteciam beijos mil… 

Nesse tempo os rapazes utilizavam diversas estratégias de comunicação. A 
primeira era uma estratégia não-verbal e que consistia em lançar olhares 
provocadores à rapariga pretendida (o clássico piscar de olho). A segunda 
era uma estratégia de comunicação verbal para chegar ao coração das 
meninas. Às raparigas por quem nos apaixonávamos, dizíamos, na ilha 
Terceira: “Queres-me querer ou queres que eu te queira?”; “Ah, meu 
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pescoço de alfenim”; “A minha mãe anda doida para arranjar uma nora”; 
“Ai que bela “genra” para o meu pai” … E elas correspondiam com 
sorrisinhos melífluos, atirando-nos baguinhas de faia… 

Seguia-se uma estratégia de escrita através de bilhetes, levados à amada 
por terceiros, com prosaicas declarações de amor. Quando o namoro se 
iniciava, havia uma outra estratégia de comunicação e que consistia em 
escrever o nome da pessoa amada nos cactos ou nos troncos das árvores 
do Jardim. 

Quando o namoro estava consolidado, então já se podia andar de mãos 
dadas e dar beijos na boca e, nos bailes, só queríamos dançar “slows” e 
confirmar a lei da Física que diz que… o calor dilata os corpos… 

Outros tempos… 
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 Oficina 3a: Educação ambiental, interacção e 
tecnologia digital: experimentação e 
validação da APP Azores Green Garden 

  

Sónia Matos 
Professora na Escola de Design da 
Universidade de Edimburgo 
(Escócia, Reino Unido) 

Assistente de Investigação no 
«Madeira Interactive Technologies 
Institute (M-ITI) 

Após a apresentação de ideias e conceitos-chave no domínio da Interacção 
Humano-Computador, proceder-se-á à conceptualização, experimentação 
e validação de aplicações móveis durante a oficina “Experimentação e 
validação da APP”. 
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 Oficina 3b: O Jardim Botânico do Faial como 
ponto de partida de exploração de 
conservação 

  

Pedro Casimiro 
Parque Natural do Faial, Gestor do 
Projeto Life Vidalia 

O Jardim Botânico do Faial foi apresentado como ponto de partida de 
exploração pedagógica e sensorial.  

Durante a visita os participantes ficaram a conhecer a história do Jardim 
Botânico do Faial assim como o seu programa de conservação, 
nomeadamente as ações de conservação “in situ” e “ex situ”, direcionadas 
às espécies, habitats e paisagens açorianos.  

Foi apresentada a coleção de plantas vivas e a sua organização seguida de 
uma visita às novas instalações do Banco de Sementes dos Açores. 
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 Exposição 

Plantas e Jardins: A Paixão pela Horticultura 
Ornamental na Ilha de São Miguel 

  

Isabel Soares 
Albergaria & 
Ricardo Cruz 
CHAM — Centro de Humanidades 
/ Centre for the Humanities NOVA 
FCSH UAc 

Departamento de História, 
Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas, Universidade dos 
Açores, 9500-321 Ponta Delgada, 
Portugal 

“Esta iniciativa visa lançar um olhar retrospectivo e de síntese sobre um 
movimento cultural que ditou o alargamento das bases dos interessados 
em jardinagem e horticultura ornamental, gerado a partir da Ilustração 
moderna nos grandes centros europeus, e estendido às suas margens e 
periferias. Focando-nos no caso de estudo da Ilha de São Miguel, foram 
reunidos para esta exposição documentos, espécies bibliográficas, 
iconográficas e objectos representativos da temática abordada, 
essencialmente provenientes dos fundos da BPARPD mas igualmente de 
outros espólios institucionais e privados, designadamente da Biblioteca, 
Arquivo e Museu da Universidade dos Açores, do Museu Carlos Machado, 
da Delegação do Turismo de Ponta Delgada e do arquivo e biblioteca 
privada Marquês Jácome Correia. 

O propósito desta exposição é dar a conhecer tanto a origem e as 
primeiras importações para a Europa de um conjunto de plantas que se 
encontram representadas nos jardins de São Miguel e nas paisagens 
açorianas, como os protagonistas da encomenda e as suas motivações; os 
fornecedores, veículos e meios de transporte das plantas; o cultivo e a 
aclimatação face às inovações técnicas e científicas produzidas ao longo do 
século XIX; e por ultimo, mas não menos importante, a transmutação de 
significados operados pela representação, exibição, divulgação de 
conhecimentos e propagação de plantas exóticas no território da ilha, com 
as inevitáveis consequências no plano simbólico, económico e ecológico.” 

(http://www.culturacores.azores.gov.pt/agenda/default.aspx?id=31498) 
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 Angra do Heroísmo: ampliação do jardim / 
Angra do Heroísmo: city park development 

  

Susana Gonçalves 
Câmara Municipal de Angra do 
Heroísmo, Ilha Terceira 

A classificação de Angra do heroísmo como Património da Humanidade 
reflecte a importância histórica, cultural e natural desta cidade. De 
enorme beleza e singularidade, a cidade de Angra tem visto um crescente 
na reabilitação de prédios urbanos no centro histórico bem como no 
turismo, por isso torna-se fundamental ampliar as áreas verdes de forma a 
melhorar a qualidade de vida dos seus habitantes. Desta forma, o Jardim 
Duque da Terceira, existente desde o século XIX, foi aumentado em cerca 
de 14 000 m2, acrescentando valor e fazendo o enquadramento 
paisagístico dos edifícios históricos recuperados adjacentes a este espaço. 
A nova área foi designada “Passeio Rui Teles Palhinha” em homenagem ao 
botânico nascido nesta cidade em 1871, está agora disponível para 
usufruto de todos quantos habitam ou visitam Angra do Heroísmo. 
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Oradores 
 

 

Isabel Soares Albergaria 

Licenciada em História-variante História da Arte, pela Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (1988), 
Mestre em História da Arte pela Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa (1998) e Doutorada em 
Arquitectura, na especialidade de História da Arquitectura, pelo 
Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa. Entre o conjunto 
das suas publicações destacam-se as obras: Açores em Vista Aérea (em 
co-autoria com o Arq. Rui Monteiro), Parques e Jardins dos 
Açores/Azores Parks and Gardens e Quintas, Jardins e Parques da Ilha 
de São Miguel: 1785-1885. É investigadora principal do projecto Green 
Gardens - Azores. É professora da Universidade dos Açores, onde 
também exerce o cargo de coordenadora do Departamento de História, 
Filosofia e Artes da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. 

 

Isabel R. Amorim 

Licenciada em Biologia pela Faculdade de Ciências da Universidade de 
Lisboa (1994) e Doutorada em Biologia pela Universidade da Califórnia 
em Los Angeles (2005). Trabalha em questões relacionadas com a 
biodiversidade, em particular com biodiversidade endémica, 
nomeadamente: i) caracterização da distribuição de espécies; ii) 
caracterização genética; iii) actividades de outreach para sensibilização 
sobre a sua existência e necessidade de conservação; e iv) 
caracterização de perspectivas sobre a biodiversidade. 

 

Ana Moura Arroz 

Licenciada em Psicologia pela Universidade de Coimbra e Doutorada em 
Psicologia da Educação pela Universidade dos Açores (2005). Faz 
investigação nas áreas de Psicologia Social e Ambiental, 
especificamente sobre as perspectivas de natureza e ambiente para 
crianças e adultos, nomeadamente em jardins, e também em 
comportamento de risco, percepção de risco e comunicação de risco. 
Nomeadamente, procura: i) compreender as motivações das pessoas 
em relação à natureza; ii) conceber, implementar e avaliar dispositivos 
comunicacionais contingentes às representações e resistências das 
pessoas em relação à perda de biodiversidade e de outros riscos (ex. 
sismos); iii) avaliar os impactos das infra-estruturas urbanas azuis e 
verdes no bem-estar; iv) explorar estratégias de empoderamento para 
lidar com riscos ambientais e urbanos (ex., térmitas, espécies 
invasoras), promovendo uma negociação significativa entre os 
stakeholders envolvidos em situações de risco. 
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Raquel Barata 

Licenciada em Biologia pela Faculdade de Ciências da Universidade de 

Lisboa (1996) e doutorada em Psicologia pelo Instituto Superior de 

Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE-IUL, 2014) com experiência 

profissional em Educação Ambiental desde 1997. Investigou quais os 

factores que podem influenciar a promoção de atitudes e 

comportamentos pró-ambientais em adolescentes. Presentemente 

investiga a avaliação de iniciativas de educação ambiental, sendo autora 

de artigos científicos, artigos de divulgação científica e diversas 

comunicações em encontros nacionais e internacionais. É formadora 

creditada de professores do ensino básico e secundário, supervisiona 

estudantes universitários e mestres em projectos na mesma área. 

Coordena o serviço educativo do Museu Nacional de História Natural e 

da Ciência da Universidade de Lisboa (MUHNAC-ULISBOA) e também a 

participação do MUHNAC em projectos europeus, sendo responsável 

pelas tarefas associadas à execução e avaliação de actividades 

educativas e de mediação cultural. 

 

Pedro Casimiro 

Licenciado em Eng.ª Agronónica pelo Instituto Superior de Agronomia é 
Gestor do Projeto Life Vidalia desde julho de 2018. Entre 2012 de 2018 
desempenhou funções de Coordenador do Jardim Botânico do Faial. 
Atualmente é Vice-Presidente da Associação Ibero-Macaronésica de 
Jardins Botânicos, Representante do Jardim Botânico do Faial enquanto 
jardim representante de Portugal junto do European Botanic Gardens 
Consortium e membro da Direção da Associação Europeia de Turismo 
Sustentável – Eden Network 

 

Ricardo Cruz 

Licenciado em Arquitectura Paisagista pela Faculdade de Ciências da 

Universidade do Porto, universidade onde concluiu o mestrado após 

estágio curricular no Laboratório da Paisagem do Instituto de Pesquisas 
do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Foi gestor comercial e arquitecto 
paisagista na empresa Fopil e paisagista freelancer. Actualmente é 
colaborador do Projecto Azores Green Gardens. É ainda curador 
artístico de diversos eventos e artista plástico, tendo vindo a enriquecer 
a sua formação, especialmente na ilustração científica, nos ciclos de 
Cursos de Iniciação à Ilustração Científica da Universidade do Porto e 
Estampa - Escola de Artes e Ofícios de Ovar. 
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Victor Rui Dores 

Licenciado em Línguas e Literaturas Modernas (Estudos Ingleses e 
Alemães) pela Faculdade de Letras da Universidade Clássica de Lisboa, é 
atualmente professor do quadro na Escola Secundária Manuel de 
Arriaga (Horta). Tem vários livros publicados nos domínios da poesia, 
romance, conto e crónica; dedica-se à recensão literária, à linguística e 
à etnomusicologia. Foi, entre 1998 e 2017, o representante da RAA no 
Conselho Nacional de Educação. Integrou, em 2015, o Conselho 
Regional de Cultura e é, desde 2016, membro da Comissão Científica do 
Plano Regional de Leitura. É Cidadão Honorário da ilha Graciosa e em 
2018 foi-lhe atribuída, pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma 
dos Açores, a Insígnia Autonómica de Reconhecimento. 

 

Rosana Fraga 

Licenciada em Arquitectura Paisagista na Universidade de Trás-os-
Montes e Alto Douro (2015), estagiou no Jardim Botânico do Faial, 
onde, em parceria com uma empresa de engenharia civil, trabalhou na 
elaboração do projecto de Ampliação do Jardim Botânico do Faial e na 
monitorização dos trabalhos em obra. A partir de 2019 é responsável 
pelo Jardim Botânico do Faial, que inclui o Banco de Sementes dos 
Açores e o novo Orquidário dos Açores, incluindo o seu Programa de 
Educação Ambiental. 

 

Rosalina Gabriel 

Licenciada em Biologia pela Faculdade de Ciências da Universidade de 

Lisboa (1986) e doutorada em Ecologia Vegetal pelo Imperial College of 

Science, Technology and Medicine – University of London (2000). 

Trabalha em biodiversidade vegetal utilizando briófitos como organismo 

modelo, para a caracterização da diversidade taxonómica e funcional de 

vários habitats, nomeadamente as florestas naturais dos Açores, além 

de estudar a ecofisiologia destes organismos e os seus contributos para 

diversos serviços dos ecossistemas. Também faz investigação em 

educação ambiental, particularmente na captação de perspectivas, 

atitudes e representações da natureza, biodiversidade e ambiente em 

diferentes grupos populacionais, de modo a melhorar a promoção da 

conservação da natureza e da sustentabilidade. 

 

Elizabete Marchante 

Doutorada em Biologia pela Universidade de Coimbra. Investigadora no 

Centre for Functional Ecology - Science for People & the Planet da 

mesma Universidade. Participou em mais de 20 projectos de 

investigação com plantas invasoras, e é (co) autora de dezenas de 

artigos, capítulos de livros/livros e outras publicações diversas. Além da 

investigação relacionada com plantas invasoras, interessa-se por 

sensibilização ambiental e comunicação de ciência sobre este tema, 

sendo uma das responsáveis pela plataforma de ciência-cidadã 

invasoras.pt. 
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Sónia Matos 

Licenciada em Design de Produto pela Faculdade de Belas-Artes da 

Universidade de Lisboa, Mestre em Design pela Academy Eindhoven, 

Holanda e Doutorada pelo Goldsmiths College, da Universidade de 

Londres (2010). Actualmente é professora na Escola de Design da 

Universidade de Edimburgo e Assistente de Investigação no Madeira 

Interactive Technologies Institute (M-ITI). É a investigadora principal do 

projecto “Guia de campo: Ferramentas Móveis Interativas para a 

Aprendizagem Baseada no Local” (FCT), desenvolvido em colaboração 

com o Grupo de Biodiversidade dos Açores (UAc). Este projecto visa 

promover uma experiência pedagógica baseada no local. Através do 

design de um guia de campo, oferecerá a uma geração mais jovem a 

oportunidade de explorar o mundo natural e, ao mesmo tempo, 

aumentar a sua consciencialização sobre a importância da preservação 

dos ecossistemas insulares oceânicos. 

 

Mariana Roldão 

Licenciada em Engenharia do Ambiente e Mestre Pré-Bolonha em 

Biologia e Gestão da Qualidade da Água pela Faculdade de Ciências da 

Universidade do Porto. Actualmente é Coordenadora do Serviço 

Educativo Ambiente na Fundação de Serralves, a desenvolver a 

investigação e dissertação de doutoramento no domínio das Ciências da 

Educação, Ambiente para a Sustentabilidade. Foi gestora de projectos 

na empresa “BioRumo, Consultoria em Ambiente e Sustentabilidade, 

Lda.” e é formadora acreditada em vários domínios pelo Conselho 

Científico-Pedagógico da Formação Contínua. 

 

Madelaine Zadik 

Licenciada em Science in Floriculture and Ornamental Horticulture pela 

Cornell University, Ithaca, NY, USA (1975) e Mestre em Public 

Horticulture Administration – Certificate in Museum Studies pela 

University of Delaware, Newark, DE, USA (1987). Aposentou-se 

recentemente após 24 anos como Coordenadora do Departamento de 

Educação e Extensão no Jardim Botânico do Smith College, 

Northampton, Massachusetts, USA. Nessas funções, era responsável 

por todos os aspectos educacionais do jardim: exposições educacionais, 

programação curricular interdisciplinar, programas de estudantes e 

estágios, palestras / eventos especiais, gestão de voluntariado, passeios 

e interpretação, boletim informativo, website, folhetos, sinalização e 

tours de áudio. Além disso, geriu os programas de divulgação e 

promoção do jardim, incluindo os Amigos do Jardim Botânico. É revisora 

oficial do Programa de Avaliação de Museus da American Alliance of 

Museum para jardins botânicos e arboretos e actua no comité de 

educação da American Public Garden Association. 
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FINANCIAMENTOS 

 

Projectos 

- Projecto Green Garden Azores (AÇORES 2020 FEDER/FSE: ACORES-01-0145-FEDER-000070) 

- Projecto Learn to Engage (Botanic Gardens Conservation International) 

- Projecto “Jardins e seus visitantes: propósitos e estratégias de comunicação” (DRCT 
M3.3.B/ORG.R.C./047/2019) 

 

Universidade dos Açores 

- Faculdade de Ciências Agrárias e do Ambiente 

- Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 

 

Centros de Investigação da Universidade dos Açores 

- CHAM — Centro de Humanidades / Centre for the Humanities NOVA FCSH UAc 

- cE3c/ABG – Centre for Ecology, Evolution and Environmental Changes / Azorean 
Biodiversity Group 

 

 

Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo 

- Jardim Botânico do Faial 

- Parque Natural do Faial 

 

 

SPER - Azorina - Sociedade de Gestão Ambiental e Conservação da Natureza, S.A. 

 

 

APOIOS 

 

Câmara Municipal da Horta 

- Junta de Freguesia de Castelo Branco 

 

American Corner Portugal 

- Colóquios Inovação e Desenvolvimento 
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Fotografia de grupo 
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LISTA DE ORADORES, COLABORADORES E 

PARTICIPANTES  

 

ALBERGARIA, Isabel Soares 

AMARAL, Miguel Pires 

AMORIM, Isabel R. 

ARROZ, Ana Moura 

ATHAYDE, Augusto 

BARATA, Raquel 

BARBOSA, Marli Tavares 

BENEDICTIS, Marta De 

BETTENCOURT, Joana 

BETTENCOURT, João 

BORGES, Paulo A.V. 

BULCÃO, Helena Chaves 

CASIMIRO, Pedro 

CHAVES, Ana de Fátima Batista 

COSTA, Carina Amaral 

CRUZ, Ricardo 

DORES, Carolina Bettencourt 

DORES, Víctor Rui 

DUARTE, Liliana 

DUTRA, Cecília 

FINS, Anastácia Maria Escórcio 

FRAGA, Rosana 

GABRIEL, Rosalina 

GARCIA, Susana 

GONÇALVES, Susana 

JUNQUEIRA, José 

JUNQUEIRA, Olga 

LEAL, Carlos 

LOPES, Filipe 

LÓPEZ-NÚÑEZ, Francisco A. 

MALUMBRES OLARTE, Jagoba 
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MANSO, Sónia Margarida Fernandes 

MARCHANTE, Elizabete 

MARCHANTE, Hélia 

MATOS, Sónia 

MEDEIROS, Valter 

MELO, João 

MENDES, Rita Susana Diogo Rosa 

MORAIS, Maria Cristina 

MOTA, Mónica 

NETO, Clara 

NUNES, Aurora 

NUNES, Guilherme Oliveira 

NUNES, Maria Paula Garcia de Oliveira Vicente 

OLIVEIRA, Sara 

ORTINS, Deolinda 

PACHECO, José António Gonçalves 

PALHAS, Jael 

PERCIGO, Cláudia 

PORTEIRO, Andrea 

RIBEIRO, Aurora 

RIBEIRO, Nelson 

RODRIGUES, Margarida Jácome Correa Oliveira 

ROLDÃO CRUZ, Mariana 

ROSA, Regina 

SILVA, Carla Susana Goulart Martins da 

SILVA, Gustavo Luís Duarte da 

SILVEIRA, Ana 

SILVEIRA, Maria da Conceição Marques da 

SIMÕES, Ana 

VARGAS, Dejalme 

VARGAS, Jéssica Pinto 

WALLON, Sophie 

ZADIK, Madelaine 


