
E as suas janelas
já têm flores?

Junte-se a nós para tornar o 
Concelho de Mafra mais bonito!

Ecos
de cor
Mafra
em flor

Lista de aderentes:

AMC Sardinha 
Jardinagem Unipessoal, Lda.

Casa do Oleiro
Eugénia da Conceição Duarte Alexandre

Martins Alves 
Plantas Ornamentais, Decorações, Jardins Lda.

Moinho do Cabaço
João Carlos Ferreira Alves

Olariceira
Fabrico e venda de artesanato, Lda.

Terrum
Jardinagem Unipessoal, Lda.

Vítor Alves
Construção e manutenção de espaços verdes

Viveiros Batalha, Lda.

Consulte os descontos em 
www.cm-mafra.pt
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Que incentivos?

A Câmara Municipal lançou o repto às Juntas e Uniões de 
Freguesia, enquanto dinamizadores locais, mas também às 
associações locais, entre quais as Instituições Particulares de 
Solidariedade Social, Escolas, Universidades Séniores, Bandas 
Filarmónicas e Orquestra e Agrupamentos de Escuteiros, que 
declararam publicamente a sua adesão à iniciativa e se compro-
metem a colaborar na sua promoção e na divulgação.

De modo a fomentar a participação alargada, foram estabeleci-
das parcerias com agentes económicos locais, de modo a 
que os munícipes, interessados na adesão ao projeto, possam 
ter descontos na aquisição de flores, plantas, vasos e outros 
produtos relacionados.



Vamos florir o 
Concelho de 
Mafra! 
A Câmara Municipal promove o projeto 
“Ecos de cor, Mafra em flor”: das institui-
ções locais aos munícipes, somos todos 
desafiados a colocar flores nas janelas, 
nas varandas, nas ruas, nos jardins e nos 
espaços públicos… para tornar o Concelho 
de Mafra ainda mais bonito!

Porquê florir o Concelho 
de Mafra?

Para fomentar o sentido de comunidade, melhorar a habitabi-
lidade dos residentes, aumentar a atratividade turística, mas 
também para valorizar as potencialidades locais.

Neste sentido, o projeto está associado a singularidades do 
Concelho de Mafra: à música, que faz parte da nossa identida-
de e que serviu de inspiração ao nome do projeto, pretendendo-
-se que a colocação de flores seja complementada com apon-
tamentos musicais, autênticos “ecos” que animarão as ruas, as 
praças e os jardins coloridos; e ao artesanato, fomentando-se 
a utilização de vasos produzidos pela indústria do barro do Con-

celho de Mafra.

Como florir o seu espaço?

Escolha as espécies que pretende ter no seu jardim e/ ou nas 
floreiras e vasos, tendo em atenção: se o local tem muita ou 
pouca exposição solar; predominância do vento; e a exigência 

da planta em termos de água.

Sementeiras

• Em floreira: prepare o solo, espalhe as sementes na super-
fície, primeiro no sentido do comprimento e depois no sentido 
da largura (quanto menor for a semente mais à superfície ela 
deve ficar);
• Em vaso: coloque a terra, abra três orifícios pouco fundos 
(+/- 1 cm) no centro deste, coloque duas sementes por cova e 
tape com pouca terra;
• Regue devagar, sob a forma de chuva fina, para que as se- 
mentes não saiam do lugar. Passadas duas a três semanas, na 
maioria das espécies aparecem as plântulas (planta jovem com 
duas a três folhas). 

Plantações

• Se optar por plantas envasadas, terá que abrir uma cova on-
de pretende plantar, com sensivelmente o diâmetro do vaso. An-
tes de colocar a planta, desfazer ligeiramente o torrão de terra, 

de forma a que as raízes se desenvolvam.

Manutenção e dedicação

Estabeleça uma rotina para a manutenção das plantas, adotan-
do os seguintes cuidados básicos:
• Regas periódicas (para manter um bom teor de humidade 
no solo);
• Fertilização líquida periódica;
• Remoção de folhas e flores secas ou murchas;
• Verificação de sinais de doença ou pragas, aplicando os tra-
tamentos adequados. 


