
Objeto

A Câmara Municipal do Montijo, em parceria com a Associa-
ção Portuguesa de Produtores de Plantas e Flores Naturais 
e a marca Flores do Montijo, preparou uma nova edição da 
Festa da Flor 2022. Este ano, com o retomar de algumas ati-
vidades, a iniciativa apresenta-se como mais uma medida de 
estímulo de atividade económica que pretende dinamizar o 
comércio local.

Paralelamente à Festa da Flor, a Câmara Municipal do Mon-
tijo, em parceria com a Florista “Verde e Cor”, irá promover a 
iniciativa Montras em Flor. Pretende-se incentivar os comer-
ciantes a decorarem as montras com motivos florais e contri-
buir para a promoção dos seus estabelecimentos.

Participantes

Podem participar todos os comerciantes que tenham um 
estabelecimento com montra independentemente do seu 
ramo de atividade.
 

Condições de Participação
 
A Câmara Municipal do Montijo compromete-se a entregar 
gratuitamente a todos os participantes inscritos, um ele-
mento decorativo. A criatividade e a imaginação trarão cer-
tamente a cada montra uma identidade única. A decoração 
deverá privilegiar a Flor, podendo-se utilizar diversos mate-
riais. As montras deverão permanecer decoradas durante a 
Festa da Flor, de 27 a 29 de maio.

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO

Os participantes poderão optar pelo levantamento deste 
apontamento decorativo na loja “Verde e Cor”, sita na Rua 
Serpa Pinto 49, 2870-363 Montijo, dia 23 de maio, ou, op-
tar pela entrega destes materiais na sua loja, mediante um 
pagamento de 2,5€ aquando da realização deste serviço de 
entrega no seu estabelecimento, pela florista Verde e Cor.
 

Inscrições
 
Inscrições abertas de 4 a 13 de maio 2022. Todos os inte-
ressados em participar devem enviar a sua inscrição com a 
identificação do nome do estabelecimento, morada e con-
tacto telefónico. Os estabelecimentos poderão efetuar a sua 
inscrição através do preenchimento da Ficha de Inscrição 
disponível AQUI.
 

Divulgação
 
A Câmara Municipal do Montijo compromete-se a divulgar 
a iniciativa no site e nas redes sociais, assim como junto da 
comunicação social. O sucesso desta iniciativa depende da 
adesão dos participantes e do envolvimento de todos.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJwUBJMYhUGbyhkzJQMWJDjMDZD3k9rOwH6W70J-iFCjFbKA/viewform?usp=sf_link

