
 
CASTRO VERDE APRESENTA CONCLUSÃO DO OP2021  
 

A Câmara Municipal de Castro Verde 
vai concluir a edição de 2021 do 
Orçamento Participativo, numa 
iniciativa a decorrer no próximo dia 
21 de agosto (sábado), pelas 11h00, 
na Rua Morais Sarmento, em Castro 
Verde. 
 
Durante a iniciativa serão entregues à 
guarda do Lar Jacinto Faleiro os três 
trishaws ((bicicletas auxiliadas com 
motor elétrico, com uma cabine com 
capacidade para duas pessoas e 
cintos de segurança) associados ao 

projeto “Pelo Direito ao Vento nos Cabelos – Pedalar Sem Idade Castro 
Verde”, vencedor desta edição do Orçamento Participativo, e assinado o 
protocolo de colaboração com esta IPSS. 

A Cerimónia conta com a presença do Presidente da Câmara Municipal de 
Castro Verde, António José Brito, do Presidente do Lar Jacinto Faleiro, Carlos 
Vitoriano, do Presidente da Associação “Pedalar Sem Idade”, Rui Guedes de 
Quinhones, e da proponente, Cidália Alves Guerreiro. 

“Pelo Direito ao Vento nos Cabelos – Pedalar Sem Idade Castro Verde” foi o 
projeto foi o mais votado na edição do OP2021, com um total de 104 votos, 
representa um investimento de € 39.190,00 da Câmara Municipal de Castro 
Verde, e tem como finalidade promover passeios gratuitos de 30 a 60 
minutos em bicicletas, retirando os idosos da solidão das suas casas ou da 
rotina diária dos lares, levando-os a passear em veículos adaptados para o 
efeito, com pilotos voluntários treinados. 

De salientar que o projeto “Pedalar Sem Idade Castro Verde” vem 
acrescentar benefícios relevantes para a integração dos idosos ou de 
pessoas com mobilidade reduzida na comunidade local, na melhoria do seu 
bem-estar geral, da sua autoestima e autoconfiança. 



O Orçamento Participativo é um mecanismo de promoção da cidadania ativa 
e de democracia participativa e voluntária, que assenta na consulta direta 
aos cidadãos, dando-lhes a oportunidade de propor e eleger projetos de 
interesse para o concelho.  

*Esta iniciativa cumpre as normas estabelecidas pela Direção Geral de Saúde 
(DGS), assegurando o distanciamento físico recomendado entre os 
presentes. 

 
Castro Verde, 18.08.2021 
 
 


