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26 maio quinta-feira

Inauguração da Festa da Flor

Construção do Mural “Uma Flor pela Paz”
Rua Agostinho Fortes (junto à Galeria Municipal)
Participação das Escolas Básicas e Jardins de 
Infância do Montijo

10h00

27 maio sexta-feira

Apresentação Ofi cial da Festa da Flor

Atuação do Grupo de Cavaquinhos Sinfonias, Dir. Prof. José Carita

11h00 Alegro Montijo

Músicos Girafa, acompanhados pela mãe natureza 
e o seu Jardineiro, irão divertir os mais novos

10h30
Animação de Rua

Confecionados pelos alunos 
do Curso de Cozinha e Bar 
da Escola Profi ssional do Montijo

11h30
Degustação de Produtos Regionais

Aprenda algumas técnicas da arte fl oral 
com a Florista Verde e Cor

15h00
Workshop de Decoração Floral



Conta a história da Dama das Flores, uma mulher que amava, 
plantava e cuidava das fl ores com dedicação. Um dia, todas as 
fl ores desapareceram do sítio onde vivia. A Dama das Flores 
partiu em busca das fl ores desaparecidas. Será que as encontrou? 
Assista a esta viagem pelo mundo das fl ores!

21h30 Edi� cio na Praça da República
A Dama das Flores Vídeo Mapping

28 maio sábado
Atuação do Grupo de Percussão Batucando
10h00

Vasos Caminhantes 
trazem originalidade 
e muita animação

10h30
Animação de Rua

Luís Trigacheiro foi eleito como um dos 10 melhores vencedores 
do The Voice do mundo. A fi gura de Luís Trigacheiro revelou-se 
sempre como bastante próxima das suas raízes alentejanas, 
trazendo as suas infl uências do Cante Alentejano para o pequeno 
ecrã. Apresenta-nos agora o seu trabalho, onde vamos poder ouvir 
e sentir a nostalgia dos tempos simples do passado.

Concerto com

22h30

22h00

Apontamento Musical
Rita Fialho acompanhada por Martim Mendonça



Confecionados pelos alunos do Curso de Cozinha e Bar 
da Escola Profi ssional do Montijo

18h00
Degustação de Produtos Regionais

Dinamizado pela Florista Flores no Cais

15h00

Workshop de Decoração Floral e Animação de Rua

Observar, questionar e procurar respostas através 
de experiências com materiais de desperdício. 
Centrífuga é animação científi ca!

10h30 – 17h00
Ofi cinas de Ciência para toda a família

Surpreenda-se com as fl ores em andas pela sua grandiosidade!

A canção infantil tradicional portuguesa fez 
parte de várias gerações e foi sempre uma 
forma de unir as crianças, desde a mais 
tenra idade. Nos nossos dias, estas canções 
têm vindo a perder o seu lugar no quotidiano 
das crianças. Nesta apresentação, iremos 
despoletar memórias de outros tempos que 
esperamos ser do agrado de todos.

16h00
Espetáculo Coros Infantis do CRAM

Animação de Rua

Assinala o centenário do nascimento
de José Saramago

“A Maior Flor do Mundo” conta a história 
de um rapaz que vivia aventuras e, um dia, 
descobriu uma fl or já murcha, prestes a 
morrer. É então que decide salvá-la e fazer 
dela a maior fl or do mundo.

11h00
A Maior Flor do Mundo Hora do Conto



Sabias que a fl or gerbera é a rainha das estufas no Montijo? 
A partir de vários materiais vamos construir fl ores que podem 
embelezar a tua casa. Participa e vem construir a tua gerbera.

11h30
Ofi cina das Flores Atelier para famílias

Concerto de Primavera pela Banda 
da Sociedade Filarmónica 1.º de Dezembro
15h30

16h30

Desfi le de Moda
Comissão da Baixa do Montijo

Um concerto onde a Banda da Sociedade 
Filarmónica 1.º de Dezembro, com direção 
do maestro João Malha, nos proporcionará 
uma viagem por sonoridades jubilantes. 
Serão apresentadas peças originais 
para banda, alguns clássicos e peças de 
compositores portugueses. Junte-se a nós 
nesta partilha musical de primavera!

10h00
Atuação do Grupo de Percussão ANAU a RUFAR

Gentleman Flower no seu triciclo 
fl orido, acompanhado pela menina 
das fl ores, irá espalhar muita alegria.

10h30
Animação de Rua

29 maio domingo

A Funk You Brass Band, uma das brass bands com mais história 
do país, cujo mais recente trabalho reune temas dos artistas 
portugueses Amaura, Carolina Deslandes, Da Chick, Marta Ren, 
Richie Campbell, Stereossauro e The Black Mamba. Esta será uma 
oportunidade única para assistir à apresentação deste projeto.

21h30
Concerto com



Confecionados pelos alunos do Curso de Cozinha e Bar 
da Escola Profi ssional do Montijo

18h00
Degustação de Produtos Regionais

20h00
Encerramento

Mercado de Flores 10h00-20h00

Tasquinhas
Sex e Sáb 12h00 - 23h00 / Dom 12h00 - 20h00

Insufl ável Infantil

Atividades Escutístas Agrupamento 72 – Montijo
Sáb 14h00 - 19h00 / Dom 10h30 - 20h00 

27 a 29 maio Praça da República

ENTRADA LIVRE

Ricardo Branco é um saxofonista profi ssional com vasto 
currículo e experiência a nível nacional e internacional. 
Foi saxofonista na banda de Anselmo Ralph, The Black Mamba, 
entre outras, nacionais e internacionais. 
Com o inseparável saxofone irá surpreender-nos com música 
deep house, jazz, lounge e chill out, e muito mais…

Concerto com

18h30
Ricardo Branco


