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COMUNICADO À IMPRENSA

Feira de Primavera
Jardinagem Mediterrânica
Domingo, Março 22
10:00 – 16:00h
Escola Poeta Bernardo de Passos,
São Brás de Alportel
Entrada €1 por pessoa – crianças grátis

NOVO LOCAL para a Feira da Primavera
Mediterranean Gardening Association Portugal (MGAP) organiza novamente uma das suas
populares Feiras de Jardinagem, em São Brás. A Feira de Primavera terá lugar na espaçosa Escola
E.B 2,3 Poeta Bernardo de Passos, em São Brás de Alportel, perto do centro da cidade. O mesmo
local onde se realiza a Feira da Serra. Com amplos espaços para os expositores, além de um vasto
espaço interior para palestras e zona de alimentação. Estacionamento gratuito nas ruas da
proximidade, fácil de aceder ao Domingo. A nossa parceira para este evento é a Câmara Municipal de
São Brás e agradecemos muito à Vice-Presidente, Sra Marlene Guerreiro, pelo seu entusiástico apoio.
Continuamos com a nossa política de realizar as nossas feiras de jardinagem em locais acessíveis nos
dois lados do Algarve. A MGAP está muito satisfeita por a nossa Feira de Jardinagem voltar a São
Brás para o evento de Primavera 2020 e pela primeira vez a se realizar num domingo.
No evento teremos viveiros de plantas e sementes nativas, além de plantas mediterrânicas
robustas, ornamentais e de vasos, tal como uma boa seleção de plantas suculentas e plantas para
jardins secos. Também tencionamos ter plantas raras e incomuns de zonas áridas do mundo. Haverá,
também legumes orgânicos, bem como árvores frutíferas e ervas comestíveis.
Uma oportunidade de comprar as plantas mais adequadas para o seu jardim e de beneficiar
das seguintes atrações GRATUITAS deste evento:
•

Programa de palestras gratuitas e workshop prático - inglês e português
• Local onde colocar as suas plantas/compras durante o evento - “Creche das plantas”
• Estacionamento gratuito nas ruas da proximidade
• Estacionamento designado para deficientes - perto dos portões de entrada
• Entrada gratuita para crianças com menos de 16 anos - acompanhadas por adultos
• Conselho e orientação dos proprietários de viveiros especializados
• Clínica da planta, com conselhos de jardinagem - oferecido pelos membros do MGAP
• Folhetos, conselhos e informações sobre eventos do MGAP

Depois de concluir suas compras, ou se você precisar de algum tempo para considerar as
opções disponíveis, poderá participar de uma das palestras gratuitas e aproveitar a creche das
plantas, onde você pode deixar, em boas mãos, as suas compras, enquanto, continua a desfrutar, as
muitas atrações da Feira. Mais uma vez, pedimos aos visitantes que tragam caixas de papelão e
sacolas de longa duração para evitar o uso de plástico.
Restauração e refeições ligeiras estarão disponíveis, incluindo refeições indianas muito
populares. Também haverá uma variedade de produtos orgânicos para venda e o estande da MGAP
oferece livros de jardinagem novos e usados, sementes de flores silvestres, conselhos e informações.
O popular estande MGAP com Venda de Plantas é organizado por os nossos membros, com
plantas de seus jardins e com os seus bons conselhos em sobre como usá-las.
Mais info mgapfairs@gmail.com

