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INTERNATIONAL CONFERENCE  PRIMAVERA 2015 

O Jardim Português - 
Passado, Presente e Futuro 

 

Sexta-feira / Sábado / Domingo,   
1/2/3 de Maio - Estoril, Lisboa 

 
Keynote Speakers - Jorge Paiva & Gerald Luckhurst 

 

"Este evento foi organizado para revelar o caráter único dos jardins de Portugal, através 
da sua história, projetos atuais e seu potencial futuro." 

 

Para a primeira Conferência Internacional da Primavera organizada pela nossa nova Associação 
optamos por convidá-lo a conhecer mais sobre os jardins de Portugal e os elementos que os 
moldam. Acreditamos que estes jardins devem ser mais divulgados e têm muito a nos ensinar 
sobre a adaptação às condições climáticas. A combinação de jardins históricos e privados nos 
arredores de Lisboa, e em Sintra com o seu microclima especial, geram contrastes na paisagem, 
estilo e vegetação.  
 

Visitas aos especiais jardins botânicos  em Lisboa e ao Monserrate Parque e Palácio fazem parte do 
nosso programa. Esperamos que o histórico Rose Garden em Monserrate esteja maravilhoso neste 
momento.  
 

Temos um painel de oradores que estão interessados em compartilhar seu conhecimento e entusiasmo. O 
Dr Jorge Paiva é um eminente cientista botânico com uma abordagem inequívoca na defesa do meio 
ambiente. O Dr. Gerald Luckhurst vai falar sobre a história e restauração de Monserrate Parque e 
Palácio. A Dr Cristina Castel Branco é uma distinta historiadora de jardim bem conhecida no cenário 
internacional pelo seu trabalho na restauração e manejo de paisagens históricas. 
 

PROGRAMA  sábado 02 de maio 
10.00 – 11.00    Talk: Sónia Talhé Azambuja - Remarkable Portuguese Historic 

Gardens 
11.00 – 11.30     Coffee  Break and Book Sales 
11.30 – 12.30     Talk:  Dr Jorge Paiva - Native Plants in Gardens, Case study 

School garden in Barcelos, 24 years of nature conservation 
12.30 – 14.00     Buffet Lunch   
14.00 – 15.00     Jardim de Ajuda with Ana Luisa Soares/ Sónia Talhé Azambuja 
15.00 – 15.30     Coffee/Tea break at garden 
15.30 – 16.30     Visit to Sigmetum Native Plant Nursery e Estufa Fria  
17.00 – 18.00 Open Discussion, Q & A with speakers Open Discussion,  
 

Sessão da manhã inclui duas palestras e Pausa café - € 20 por pessoa 
Dia completo inclui todas as palestras, visitas e almoço buffet - € 60 por pessoa 
Todas as apresentações e palestras serão em Inglês. 
   

Para obter detalhes completos da conferência e efetuar uma reserva através do formulário de inscrição 
contato MGAP Portugal Contato Rosie Peddle rosie@thebtf.net Tel 00351 289791869  TM 918 718 474 

http://www.mediterraneangardeningportugal.org/
mailto:rosie@thebtf.net

