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COMUNICADO À IMPRENSA

1ª Feira Primavera de
Jardinagem MediterrânicaJardim Botânico do
Barrocal “CIDADE DE SILVES”
Sábado, 16 de Março / 10.00 – 17.00 / Entrada LIVRE
Silves: FISSUL
Este ano, pela primeira vez, estamos em SILVES, a realizar a 1ª Feira Primavera de Jardinagem Mediterrânica-Jardim
Botânico do Barrocal “Cidade de Silves”, em Conjunto com a Junta de Freguesia de Silves, sendo o nosso quinto evento,
neste género.
O objectivo deste evento de Primavera é estimular para a compra de plantas certas para o clima do Algarve.
Este ano está focado, no Jardim Botânico do Barrocal, e todos os recursos arrecadados serão destinados a apoiá-lo. Deste
modo vamos ter também para venda, árvores, sementes e plantas autoctones.
Os visitantes poderão saber mais, sobre este projecto, internacionalmente reconhecido, da Associação, na Quinta da
Figueirinha, e agora têm a oportunidade de verificar, junto dos viveiristas, através da nossa Feira na FISSUL.
O Barrocal é uma das três áreas ecológicas do Algarve e tem uma distinta comunidade de plantas. As zonas do Barrocal
possuem uma conhecida biodiversidade, com uma flora bem documentada tendo esta área tem um potencial enorme de
acolher os mais fantásticos jardins naturais.
Um dos objectivos da Associação dos Jardins Mediterrânicos, em Portugal, tem sido encorajar viveiristas locais para alargar
o seu leque de plantas disponíveis. Os pequenos viveiristas fazem a sua própria produção de plantas, têm respondido aos
nossos pedidos, e esperamos que tenham beneficiado pelo crescimento da procura de plantas resistentes à seca. Plantas
que são nativas de Portugal, bem como de outras zonas de clima mediterrânico, sendo as mesmas adequadas aos nossos
jardins.
Vão estar presentes viveiristas especializados em plantas perenes resistentes à seca, ervas aromáticas, árvores de fruto e
arbustos – uma excelente oportunidade para encontrar uma variedade de plantas diferentes. Haverá também uma variedade
de outros expositores, com produtos biológicos, vinhos, óleos essenciais, arte com plantas, e uma demonstração de fogões
solares.
Em paralelo com a venda de plantas, haverá palestras (ilustradas e gratuitas), por especialistas, sobre Jardinagem
Sustentavel e também: Como fazer seu próprio Jardim Resistente à Seca. Haverá ainda um espaço de debate sobre
Jardins sem Relva (a ser confirmado).
Mas, o melhor mesmo, será talvez, a oportunidade de estar com uma selecção de viveiristas reunidos todos no mesmo
espaço, trazendo o que de melhor têm para mostrar.
Participe neste evento no dia 16 de março e verá variadíssimas sugestões para o seu jardim.
Este evento da Primavera terá lugar pela primeira vez, no Salão de Exposições: FISSUL, em Silves, com a organização
conjunto da Junta de Freguesia de Silves e da Associação de Plantas e Jardins em Climas Mediterrânicos.
Encontrará livros especializados, sementes de plantas nativas e aconselhamento por parte dos elementos da associação e
dos viveiristas locais.

A Feira estará aberta ao público entre as 11h e as 17h, com estacionamento e entrada gratuitos.
AJUDE, se puder. Ao AJUDAR está a contribuir para uma melhor sustentabilidade da Região Algarvia e
do seu local de Residência.
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