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Festa
da flor

16h00 | Dança na Praça
A Escola On Stage de Rita Caeiro apresenta 
Dance Hall com Mad G Wine.
A Escola de Artes Sinfonias e Eventos apresenta 
Danças Orientais pela professora Inês Dias.

25 a 27 maio 2018
Praça da República

27 maio (dom)

Visite as lojas da Baixa da Cidade para 
admirar as Montras em Flor e os trabalhos 

realizados pelos alunos das EB’s do concelho 
dedicados totalmente à temática das flores.

Montras em Flor

Flores no Cais | Jardim da Casa | 
Parque Flor | Verde e Cor e a Mão do Senhor

Mercado de Flores

15h00 | Workshop de Arte Floral | Forum Montijo
Se tem curiosidade e gosto em fazer arranjos 
florais, então venha aprender quais as flores que 
melhor combinam entre si, quer seja para uma 
jarra, quer seja para um centro de mesa.

11h00 | Workshop 
“Veste o Teu 
Passarinho” 
com as flores do 
Montijo | Palco Galeria
Passarinhos de Portugal 
são instrumentos musicais 
com 400 anos de história 
feitos em roda de oleiro. 
Dando asas à imaginação, 
as crianças irão personalizar 
os passarinhos através da pintura, criando uma 
peça única que irão levar como recordação.

Juntos
por um Montijo
mais Florido

Street Food

Venha ao nosso 
Encontro!
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18h00 | Concerto com 
Solistas da Metropolitana | 
Palco Galeria
A Balkan Festival
Silvia Miteva voz 
e Duo Contrasti: 
Diana Tzonkova violino, 
Ercole de Conca contrabaixo

© Joel Santos www.joelsantos.net
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FUNDADORES MECENAS
EXTRAORDINÁRIO

PATROCINADORES

TEMPORADA
MÚSICA

DE CÂMARA

ENTRADA LIVRE

SOLISTAS DA METROPOLITANA 

A BALKAN FESTIVAL
PALCO GALERIA MUNICIPAL

RUA ALMIRANTE CÂNDIDO DOS REIS, MONTIJO

Silvia Miteva Voz

Duo Contrasti:
Diana Tzonkova Violino

Ercole de Conca Contrabaixo

DOM. �� MAIO � ��H��

19h00 | Encerramento

Dias 25 e 26 10h00-22h00 | Dia 27 10h00-19h00

Participação: Cercima Sabores



10h30 | Atuação do Grupo 
de Percussão ANAU a RUFAR

10h00 | Inauguração da Festa da Flor 
com a presença da Miss Capital da Flor.

Animação de Rua com figuras alusivas à Flor
Diversas performances animam as ruas da Baixa.
“Vasos de flores andantes” e diversas flores 
gigantes em andas.

Mostra Expositiva de Arte Floral 
As principais atividades socioeconómicas, suini-
cultura, cortiça, floricultura, a pesca e os vinhos 
vão estar representadas através da arte floral nas 
várias estruturas ao longo da Praça da República.

15h30 às 17h30 | Arte Floral com Seniores | 
Praça da República
Os alunos dos Projetos de Envelhecimento ativo 
da Câmara Municipal do Montijo, irão construir 
um mural de flores com a colaboração de artistas 
em arte floral. Iniciativa aberta à população.

16h00 às 18h00 | Animação de 
Rua com figuras alusivas à Flor
“Vasos de flores andantes” 
e diversas flores gigantes 
em andas.

22h00 | DJ Francisco Gil | 
Praça da República
Reconhecido DJ nacional 
irá animar a Praça da 
República com conhecidos 
êxitos musicais dos anos 80.

11h00 | Animação Infantil | Palco Galeria
Hora do Conto e Atelier de Artes Plásticas 
“Vamos Construir uma Grinalda”.

10h30 | “Arte Urbana ao vivo”
Pintura de mural pelo ilustrador João Rodrigues 
na montra da antiga Sapataria Guerreiro.
Rua Almirante Cândido dos Reis

11h00 às 13h00
Animação de Rua com figuras alusivas à Flor
“Mulher Árvore” e “Homem Primavera” 
em andas irão percorrer a baixa da cidade.

15h00 | Workshop de Arte Floral | 
Praça da República
Dinamizado por Luis Saboia
Se tem interesse em conhecer algumas dicas e 
conselhos para manter as suas flores mais vivas por 
muito mais tempo, então não perca esta iniciativa.

Instalação Aérea “Chapéus de Chuva em Flor” 
na Rua Almirante Cândido dos Reis.
Aprecie a instalação com chapéus de chuva floridos 
que cobre este espaço público da baixa da cidade.

“Repor e Cuidar É Educar”
Colocação de Bandeirolas pelas crianças do 
concelho nas floreiras e canteiros do centro 
histórico da Cidade.

26 maio (sab)

25 maio (sex) 16h00 às 18h00 | Degustação 
de Produtos Regionais | Praça da República
Enchidos e produtos transformados 
da carne de porco, apresentados 
pela Stec Raporal, acompanhados 
pela Cerveja Aldeana, são sem 
dúvida a combinação perfeita!
A Massinha de Peixe 
confecionada pelos pescadores 
da SCUPA, com prova de vinhos 
da Cooperativa Agrícola de Santo 
Isidro de Pegões, não vai deixar 
ninguém indiferente.

21h30 | Teatro Sem Limites 
da Universidade Sénior do Montijo | Palco Galeria
Apresenta alguns excertos da Revista à Portuguesa 
“Da Geringonça ao Aeroporto” (Revista a estrear no 
Cinema-Teatro Joaquim d’Almeida dia 13 de junho)

10h30 às 13h00 | 
Animação de Rua 
Diversas figuras alusivas 
à Flor irão animar a 
baixa da cidade.

10h30 | Coro Juvenil 
do CRAM | Palco Galeria

27 maio (dom)

A acontecer

24 maio (qui)

16h00 | Apresentação oficial da programação 
da Festa da Flor | Forum Montijo


