Associação de Plantas e Jardins em Climas Mediterrânicos
Mediterranean Gardening Association - Portugal
www.mediterraneangardeningportugal.org

DIA ABERTO
Jardim Botânico do Barrocal
Visita Guiada e Oficinas Práticas
Quinta da Figueirinha, Silves
Domingo, 9 de Dezembro 11:00 – 16:00
Inspiração, conhecimento e confiança - usando plantas nativas para construir jardins atractivos
A Associação dos Jardins Mediterrânicos em Portugal estende um caloroso convite a todos para se
juntarem ao nosso Dia Aberto de Inverno no Jardim Botânico do Barrocal. O objetivo deste dia é
fornecer alguns conhecimentos de modo a poder fazer jardins lindos e sustentáveis usando as
plantas da zona do Barrocal e de outras zonas do Mediterrâneo e zonas de flora resistentes à seca.
Há zonas cobertas na Quinta, pelo que o evento irá ter lugar, independentemente das condições
atmosféricas. A bancada de livros da Associação estará disponível, pelo que poderá ser uma
excelente oportunidade para adquirir algumas prendas de Natal.

PROGRAMA Domingo, 9 de Dezembro
Abertura das portas para um café/venda de livros às 10h30
11:00 – 12.30

12:30 – 13.30
13:30 – 14:30

14:30 – 16.00

WORKSHOP – Colher, Armazenar e Propagar por Sementes ou Estacas,
com sementes disponíveis para levar para casa.Traga estacas de plantas que
tenha no seu jardim para partilbar. De preferência plantas das zonas de clima
Mediterrânico.
Traga o Seu Pic-Nic, bar disponível para adquirir bebidas.
WORKSHOP - Ensine a sua Pá! Traga a sua pá ou outras ferramentas para
uma demonstração como plantar neste tipo de jardim. Uma oportunidade de
adicionar plantas ao Jardim Botânico.
Visita Guida ao Jardim Botânico e um olhar sobre a próxima área a ser
desenvolvida.

Entrada Gratuita para Associados - Não Associados 5€ por pessoa,
Todos são convidados para participar neste evento que usará o Jardim Botânico do Barrocal para
conhecer melhor as técnicas adequadas às plantas nativas e a um jardim resistente à seca. Por favor
confirme a sua presença o mais rápido possível, sendo a data limite 6 de Dezembro, com Rosie
Peddle, em rosie@thebtf.net
Mais informações em www.mediterraneangardeningportugal.org
Facebook em Mediterranean Gardeners – Portugal

