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28 maio sexta-feira

Abertura simbólica da Festa da Flor

Visita à Praça da República, com passagem pela Rua Almirante 
Cândido dos Reis, decorada com fitas coloridas, e pelas Montras em 
Flor, uma iniciativa com o patrocínio da Câmara Municipal do Montijo. 
Este evento conta com a presença da Miss Capital da Flor 2019, 
Mariana Moreira.

Inauguração do mural
We are the flowers de Tamara Alves

11h30 Bairro do Esteval

Este momento contará com a participação da jovem cantora 
montijense Patrícia Primavera acompanhada à guitarra por Nuno CC, 
guitarrista de Mickael Carreira e na banda de covers AkunaMatata. 
Patrícia integrou um projeto a convite da Banda da Sociedade 
Filarmónica 1º de Dezembro, tendo sido também backvocals (corista) 
de Luís Sequeira (Montijo), Fernando Correia Marques e da Rosinha.

Iniciativa integrada no MURAL 18

10h30



Abertura do Mercado de Flores
e Decoração Floral

Este mercado conta com a participação de floristas e produtores de 
flores e ainda com outros produtos e materiais ligados ao mundo das 
flores.

17h00 Jardim Casa Mora 

Entrada com bilhete

Concerto acústico com Filipa Canhão
acompanhada à guitarra por Martim Mendonça

21h00 Jardim Casa Mora

Jovem Montijense concorrente do The Voice Portugal e finalista do 
concurso La Banda Portugal.

● live streaming



Animação de rua

Bicicletas e Triciclos circulam pela cidade despertando a 
curiosidade da população para visitar o Mercado de Flores.

11h00 e 15h00

Workshop de decoração floral
de 15h00 às 16h30 Jardim Casa Mora

29 maio sábado

Atuação do Grupo Travessias

11h00 Jardim Casa Mora

Do cruzamento entre o fado e a música popular brasileira nasceu, 
em 2017, o projeto Travessias. Um grupo de amigos com raízes 
tão distintas, mas com um elo que os une, a música, a língua 
portuguesa e a busca pelas mais belas palavras dos 2 lados do 
Atlântico, num jogo de melodias que pretende levar o público 
a cruzar mares de sentimentos...

Joana Capela voz; João Garrido voz e guitarra;
Vicente Lima Fortes contrabaixo e percussão

Entrada com bilhete

A Árvore Elvira - Hora do Conto
10h30 Jardim Casa Mora

O Zacarias gosta muito de passear pela floresta e agora na 
Primavera, com o sol, dá grandes passeios. Mas desta vez, o que 
aconteceu? Uma árvore que fala? Vamos ver.

30 maio domingo

Luís Sabóia, artista de arte floral irá 
trabalhar ao vivo na construção de 
um bouquet mostrando a sua arte 
de trabalhar as flores.

● live streaming



Vamos vibrar ao som da voz da Carolina! Cantigas tradicionais que 
todos conhecemos e outras originais da Cativar com conteúdos 
educativos.
Todos os Patinhos, Tia Anica do Loulé, Era uma Vez um Cavalo, A 
Saia da Carolina... são alguns dos temas que poderão ouvir. E com 
as músicas da Cativar vamos aprender mais sobre alimentação, 
saúde, segurança, reciclagem, os cinco sentidos, etc.
Um espetáculo cheio de ritmo e muita animação!

Cantigas da Carolina

16h00 Jardim Casa Mora

Espetáculo de Canções Tradicionais e Originais

Sorteio do Passatempo
17h00 Jardim Casa Mora

Encerramento
19h00 Jardim Casa Mora

Bilhetes disponíveis na receção do Museu Municipal 
Casa Mora (2 bilhetes por pessoa)

Entrada com bilhete

Grinaldas há muitas...e belas
Construção de grinaldas de flores
11h00 Jardim Casa Mora

Sabia que as grinaldas têm vários significados e interpretações? 
Venha escolher as suas flores e ajude-nos a construir a sua grinalda.

Animação de Rua
11h00 Jardim Casa Mora

Duas Abelhas Mágicas vão invadir o Jardim da Casa Mora
e surpreender os mais novos!

em facebook/cmmontijo● live streaming



www.mun-montijo.pt

Mercado de Flores e Decoração Floral
Jardim Casa Mora ● Montijo

Animação de Rua ● Sorteios e Passatempos
Decoração Floral na Praça da República

Workshops Decoração Floral

28 a 30 maio 2021 

Neste contexto de pandemia, a Câmara Municipal do Montijo solicita a colaboração 
de todos os visitantes na adoção de comportamentos socialmente responsáveis, 
cumprindo de forma exemplar as medidas gerais recomendadas pela Direção - Geral da 
Saúde designadamente: o uso de etiqueta respiratória, a higienização frequente das 
mãos, o distanciamento social aconselhado e a utilização de máscara.

Jardim Municipal Casa Mora

Lotação máxima 60 pessoas 
Plateia 20 lugares
Bancada 20 lugares
Lugares em pé 20

Horário do Mercado
dia 28, das 17h às 22h
dia 29, das 10h às 22h
dia 30, das 10h às 19h


