MERCADO 2ª MÃO
Flea Market / Marché aux Puces

Mercado de Vila Nova da Baronia, Alvito

Workshops

27
NOV
9H - 13H
Entrada livre
Se quiser obter uma banca para venda dos seus objectos,
inscrições até 18 de Novembro
na Mercearia da Spira, Rua 5 Outubro n. 40, em V.N. Baronia,
ou envie um email para info@associacaomundopatrimonio.com
ASSOCIACAOMUNDOPATRIMONIO.COM
PROMOVIDO POR:

COM O APOIO DE:

EM PARCERIA COM:

MERCADO 2ª MÃO
Flea Market / Marché aux Puces

Com a chegada do frio, as camisas de alças dão lugar às camisolas, as sandálias
às botas e os lençóis finos aos de flanela. No embalo das arrumações, também
as casas se aprumam e preparam para o aconchego.
E o que fazer com os objectos que deixaram de nos servir?
No Mercado 2ª Mão, pode vendê-los ou trocá-los para que tenham uma nova
vida!
Venha até Vila Nova da Baronia, durante a manhã de dia 27 de Novembro, e
traga tudo aquilo a que já não dá uso mas que ainda está em condições de ser
útil a outro vizinho – roupa, livros, decoração, discos, velharias…!
Para completar o programa, haverá ateliers com artesãos do Alentejo!
Programa detalhado a anunciar brevemente.
Venha dar uma nova vida à sua tralha!
Mais informações:
Se quiser obter uma banca, faça a sua inscrição até dia 18 de Novembro, na Mercearia Spira em Vila Nova
da Baronia ou para o e-mail info@associacaomundopatrimonio.com;
A inscrição é gratuita mas obrigatória;
O número de inscrições está limitada ao número de bancas do Mercado Municipal: 16;
Os artigos para venda devem estar limpos e o preço respectivo deve ser devidamente identificado;
Será disponibilizado transporte gratuito entre Alvito e Vila Nova da Baronia! Partida da praça de Alvito às
8h45 e regresso, do Mercado de Vila Nova da Baronia, às 13h15. Inscreva-se em
info@associacaomundopatrimonio.com;
Caso venha de longe, lembre-se que pode viajar de comboio! Partida de Lisboa para Vila Nova da Baronia
às 9h52 e de Beja às 8h22. Confirme os horários em www.cp.pt
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