ASSOCIAÇÃO DE PLANTAS E JARDINS EM CLIMAS MEDITERRÂNICOS

Mediterranean Gardening Association – Portugal
www.mediterraneangardeningportugal.org

Conferência Internacional da Primavera – 2019

Trazendo a
Paisagem
Mediterrânica
para o Jardim
Novas tendências em paisagismo
Sábado 6 Abril – 9:00 às 13:00 h
Auditoria, Colégio Espírito Santo, Universidade de Évora
Palestrantes principais - Olivier Filippi e James & Helen Basson
Aberto ao público - €25 incluindo coffee break

Entrada gratuita para estudantes- cartão requerido
As paisagens mediterrâneas têm uma beleza extraordinária: montes
alternados de prata e verde, folhas texturadas, salpicos de cor e aromas
inebriantes combinam-se para deleitar os sentidos. APEJECM, em parceria
com Universidade de Évora, e Sementes de Portugal, tem o prazer de
convidar todos para aproveitar esta rara oportunidade para se inspirarem
neste evento a realizar em Évora no fim de semana de 6 e 7 de abril.
No dia 6 de abril, os participantes poderão ouvir Olivier Filippi, autor e uma das autoridades mais
conhecidas sobre o assunto (www.jardin-sec.com). Ele vai falar sobre a criação de jardins tolerantes à seca
inspirados pela sua pesquisa sobre plantas e paisagens mediterrânicas ao longo de toda uma vida. Outros
oradores principais são James & Helen Basson (www.scapedesign.com). Eles estabeleceram a reputação
de criar jardins secos de baixa manutenção que combinam design contemporâneo com conhecimentos
tradicionais. Haverá um período de debate com os oradores.
No dia 7 de abril, no Hotel M'Ar De Ar Muralhas, o Dr. Paulo Farinha-Marques, Diretor do Jardim Botânico
do Porto, fará uma apresentação. Ele é um orador entusiasta e inspirador. Seu principal interesse é o
planeamento e design de estruturas verdes do ponto de vista ecológico, social e estético. Paula Maria
Simões, Arqª Paisagista da Universidade de Évora e Marilyn Medina Ribeiro, Designer de Jardins
Profissionais, ambas inovadoras em jardinagem sustentável. Elas vão falar sobre o ensino e aplicação de
novos métodos e estilos de plantação. Aberto ao público - €20 incluindo coffee break
Todas as palestras serão ilustradas e mostrarão exemplos de jardins contemporâneos na comunidade
mediterrânica mais ampla e aqui em Portugal. As palestras serão em inglês com falantes de português
presentes para responder a qualquer pergunta. Estará disponível o livro novo de Olivier Filippi “Bringing
the Mediterranean into your Garden” que oferece inspiração e aconselhamento especializado sobre uma
nova forma de jardinagem mais natural e inspirada nas magníficas paisagens do Mediterrâneo
Mais info mgapconference@gmail.com ou www.mediterraneangardeningportugal.org
Facebook, Mediterranean Gardeners – Portugal

