
 
CÂMARA MUNICIPAL PROMOVE CONCURSO  
“CASTRO FLORIDO 2022” 

 
A Câmara Municipal de Castro Verde tem 
vindo a apostar na promoção de iniciativas 
que valorizem e dinamizem a participação 
das pessoas na gestão do espaço público 
e, ao mesmo tempo, salvaguardem a 
identidade e coesão territorial de todo o 
concelho, a limpeza e decoração das ruas e 
fachadas. 

Neste sentido, e com a chegada da 
primavera, a Câmara Municipal volta a 
apostar na promoção do Concurso “Castro 
Florido 2022”, que tem como finalidade 
sensibilizar os munícipes para o 

embelezamento do espaço público, através do adornamento de portas, 
janelas, varandas e sacadas com flores, embelezando, no seu conjunto, os 
prédios e as ruas, tornando as localidades do concelho de Castro Verde 
mais bonitas e atrativas. 

Com este Concurso, que decorre de 1 de maio a 15 de junho de 2022, 
pretende-se ainda incentivar o gosto pelos espaços verdes do concelho, 
proporcionando, deste modo, novas vivências e formas de estar, assim 
como promover a consciência ambiental e, em simultâneo, a imagem do 
concelho. 

Podem participar nesta iniciativa todos os residentes ou pessoas que 
possuam residência dentro do perímetro urbano de Castro Verde e nas 
localidades das freguesias rurais, a título individual, e todas as entidades 
públicas ou privadas que possuam ou ocupem imóveis nas referidas áreas. 

As inscrições para participar neste Concurso decorrem até dia 15 de abril de 
2022, em https://inqueritos.cm-castroverde.pt, no Centro de Artes e da 
Viola Campaniça ou nas sedes Juntas de Freguesia de Entradas, Santa 
Bárbara de Padrões, São Marcos da Atabueira e em Casével, e ainda nos 
Polos da Biblioteca de Entradas e Casével, podendo cada concorrente 

https://inqueritos.cm-castroverde.pt/


apresentar-se a concurso nas categorias “Casa/Prédio Mais Florido” e “Rua 
mais Florida”, ficando habilitados a prémios no valor de 750€ (1º prémio), 
400€ (2º prémio) e 250€ (3º prémio). 

Normas de Participação disponíveis em https://www.cm-
castroverde.pt/upload_files/client_id_1/website_id_1/Noticias/2022/Norm
as%20de%20Participa%C3%A7%C3%A3o%20Castro%20Florido%202022.pdf  
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