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Concerto Páscoa
Caça aos ovos

Coelhinho da Páscoa
Carrossel Parisiense
Celebrações Pascais
Mercadinho Páscoa



Venha celebrar a Páscoa nas ruas de Portimão! 
Deixe-se encantar por todas as surpresas mágicas 
que estão à sua espera!

Para os amantes da boa música, a proposta é a de um 
Concerto de Páscoa com a Orquestra Sinfónica do 
Algarve, no dia 16 no TEMPO – Teatro Municipal de 
Portimão.

Um Cesto de Páscoa no Largo da Mó, Carrosséis 
Parisienses, um Ovo Gigante e diversas animações 
na Alameda da Praça da República, um Mercadinho 
de Páscoa, dinamizado pela Teia D`Impulsos, no 
Largo 1 Dezembro, são alguns dos exemplos das 
propostas originais que podemos encontrar.

No fim de semana prolongado da Páscoa, as crianças 
até aos dez anos de idade poderão participar na 
“Caça aos Ovos” no Jardim Visconde Bívar e 
conhecer “ao vivo e a cores” o Coelhinho da 
Páscoa.

De 9 a 16 de abril, são várias as propostas que nos 
convidam a rumar ao centro de Portimão e a ser 
surpreendidos por decorações originais e vários 
motivos de interesse, exclusivos desta época, que 
enquadram as fotografias que iremos partilhar com 
os amigos e guardar nas nossas melhores memórias.

Depois de, em dezembro passado, a cidade se ter 
transformado numa Vila Natal, Portimão volta a 
“trajar-se” de espírito festivo, desta vez para viver a 
quadra Pascal em família, com tradição e alegria.

Portimão vive a Páscoa
com alegria e tradição!

Consulte o programa das 
celebrações religiosas da 
Semana Santa:
www.vivaportimao.pt
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LARGO DA MÓ
9 a 17 de abril

Cesto de Páscoa

ALAMEDA PRAÇA DA REPÚBLICA
9 a 17 de abril, das 15h00 às 21h00

Carrosséis Parisienses

JARDIM 1º DEZEMBRO
9 a 16 de abril, das 15h00 às 21h00

Mercadinho de Páscoa
Palco com animação

Photospot 
Baloiço para fotos

JARDIM VISCONDE BÍVAR
15 a 17 de abril, das 15h00 às 19h00

Caça aos Ovos

Trono do Coelhinho

Presença do Coelho da Páscoa

TEMPO
16 de abril, 19h00

Concerto de Páscoa
com Orquestra Sinfónica

do Algarve
Bilhetes: tempo.bol.pt
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A imagem gráfica da comunicação da Páscoa em Portimão 
inspirou-se em diversos elementos da cultura ucraniana, 
tendo sido desenvolvida pela Arq. Inna Iefimenko 
(azul_inna), artista plástica ucraniana residente em 
Portimão há cerca de 12 anos.
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