ANEXO

Listagem com as principais notícias de 18 de abril de 2018 a 7 de junho de 2018

2018-04-18

"Cidades orientadas para um Futuro Sustentável" reúne 150 participantes
“Cidades orientadas para um futuro sustentável” foi o tema da conferência internacional que
teve lugar ontem, no Centro Pastoral de Torres Vedras, dedicada ao desenvolvimento urbano
e integrado e que contou com a presença de mais de 150 participantes.
Agenda 2030; Ambiente; Mobilidade; Ordenamento. do território; Urbanismo

2018-04-18

Assinatura do Contrato Local de Segurança do Município de Torres Vedras
Foi hoje assinado, no Auditório do Edifício Paços do Concelho, o Contrato Local de Segurança
do Município de Torres Vedras, que tem em vista a redução dos índices de criminalidade e a
promoção do sentimento de segurança da população do concelho.
Desenvolvimento social; Economia; Ordenamento do território

2018-04-19

Atividade e contas da Câmara Municipal de Torres Vedras e dos SMAS aprovadas
O Executivo Municipal de Torres Vedras aprovou esta terça-feira, em reunião de Câmara, os
relatórios de atividade e contas da Câmara Municipal de Torres Vedras e dos Serviços
Municipalizados de Torres Vedras - SMAS relativos ao ano de 2017.
Mais

2018-04-19

Professores de Torres Vedras fazem balanço da “Missão Educar”
A disseminação final do projeto “Missão Educar – Professores em Ação na Europa” junto da
comunidade educativa torriense decorreu no Teatro-Cine de Torres Vedras esta quarta-feira.
Cerca de 230 docentes e técnicos da área da Educação dos agrupamentos de escolas São
Gonçalo, Henriques Nogueira, Madeira Torres e Padre Vítor Melícias reuniram-se para ouvir as
experiências dos professores que fizeram parte de processos de mobilidade de pessoal
educativo de ensino escolar, no âmbito do programa “Erasmus +”.
Educação

2018-04-20

Instrumento financeiro para obras de reabilitação apresentado em Torres Vedras
O mecanismo de financiamento de obras de reabilitação IFRRU foi apresentado numa
conferência realizada ontem, dia 19 de abril, no auditório do Edifício dos Paços do Concelho,
intitulada “Cidades com Futuro – Reabilitar para Revitalizar as nossas Cidades".
Economia; Mais; Obras; Urbanismo

2018-04-20

Obras de valorização do Castro do Zambujal já arrancaram
As obras de valorização do Castro do Zambujal tiveram início esta semana. Os trabalhos visam
promover a conservação e restauro do património, assim como possibilitar a sua fruição
pública enquanto destino turístico-cultural e estimular a atividade económica da região.
Mais; Obras
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2018-04-23

Pro Santa Cruz 2018 presented by Oakley começa amanhã
A conferência de imprensa de apresentação do Pro Santa Cruz presented by Oakley decorreu
hoje, na praia da Física, em Santa Cruz.
Atividade física; Economia; Turismo

2018-04-24

“Cidade Europeia do Vinho 2018” marca presença no Luxemburgo
A “Cidade Europeia do Vinho 2018” esteve representada na Portugal Expo, certame que
decorreu de 20 a 22 de abril no Luxemburgo.
Cidade Europeia do Vinho 2018; Economia

2018-04-24

Biblioteca Municipal de Torres Vedras celebrou Dia Mundial do Livro
Carlos Marques começava o serão “Contos Cantados” empunhando o Capital. O livro de Afonso
Cruz (e não o de Karl Marx) conta a história de um rapaz que um dia recebeu um mealheiro
em forma de porco e o contador de histórias aproveitava para sublinhar que abril é um mês
importante para se falar de temas como este.
Cultura

2018-04-26

Torres Vedras e Alenquer assinam protocolo de cooperação com município grego
Os Municípios de Torres Vedras e Alenquer, enquanto “Cidade Europeia do Vinho 2018”,
assinaram um protocolo de cooperação com o Município de Rethymno, na ilha grega de Creta.
Foi no passado fim-de-semana que Carlos Bernardes e Pedro Folgado, presidentes das câmaras
municipais de Torres Vedras e Alenquer, estiveram naquela localidade para assinar um
memorando de entendimento que pretende ajudar no estabelecimento de uma rede de
municípios do vinho na Grécia.
Cidade Europeia do Vinho 2018

2018-04-26

44 anos de "maduro Abril"...
O Município assinalou o 44.º aniversário da “Revolução dos Cravos”, acontecimento que
devolveu a Democracia a Portugal e marcou o início de um período de progresso material no
país e de abertura do mesmo à Europa e ao Mundo, com um vasto conjunto de atividades.
Cultura; Mais; Obras

2018-04-28

Kanoa Igarashi é o vencedor do Pro Santa Cruz 2018 presented by Oakley
O surfista japonês Kanoa Igarashi é o vencedor do Pro Santa Cruz 2018 presented by Oakley,
etapa de categoria 3000 do circuito de qualificação masculino (QS) da World Surf League
(WSL) que terminou hoje, na praia da Física em Santa Cruz.
Atividade física; Turismo
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2018-04-30

Transportes Públicos no Centro Histórico: uma velha aspiração dos comerciantes
Os novos percursos da Linha Verde e Amarela do TUT (Transportes Urbanos de Torres)
entraram hoje em vigor, com o presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, Carlos
Bernardes, e o Vereador da Mobilidade, Hugo Lucas, a participarem na viagem inaugural que
os levou pelo centro histórico da cidade de Torres Vedras.
Mobilidade; Urbanismo

2018-04-30

Oito séculos da presença franciscana em Portugal foram assinalados no Varatojo
O Convento do Varatojo acolheu este sábado, dia 28 de abril, a cerimónia de encerramento
das comemorações dos 800 anos da presença franciscana em Portugal, na qual esteve
presente o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.
Ambiente; Mais

2018-04-30

Torres Vedras com “uma das melhores edições” do Festival Nacional de Robótica
Foi num Pavilhão Multiusos da Expotorres repleto de crianças, jovens e adultos que Carlos
Cardeira, presidente da Comissão Diretiva da Sociedade Portuguesa de Robótica, afirmou que
esta “foi uma das melhores edições do Festival Nacional de Robótica de todos os tempos.”
Afinal, Torres Vedras acolheu o Festival entre os dias 25 e 29 de abril, mostrando o que de
melhor se faz na Robótica em Portugal.
Educação

2018-05-02

II Academia de Política Cigana decorreu em Torres Vedras
O Torres Vedras LabCenter acolheu, durante o último fim de semana, a II Academia de
Política Cigana de Portugal. A iniciativa, organizada pelo Conselho da Europa em parceria com
a Associação Cigana – Letras Nómadas, reuniu 30 pessoas de etnia cigana de diferentes regiões
do país para discutir o envolvimento e participação daquela comunidade na vida política
nacional.
Desenvolvimento social

2018-05-03

Realização 1.ª Sessão de Participação do Orçamento Participativo - 3.ª Edição
Decorreu ontem, 2 de maio, a primeira sessão de participação do Orçamento Participativo da
Câmara Municipal de Torres Vedras – 3ª Edição, realizada no Centro de Cultura e Animação de
Campelos.
Agenda 2030; Mais
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2018-05-03

Relatório sobre o Estado do Ordenamento do Território foi aprovado
O Relatório sobre o Estado do Ordenamento do Território de Torres Vedras (REOT) foi
aprovado pelo Executivo Municipal de Torres Vedras esta quarta-feira. O Relatório, de caráter
preliminar, encontra-se agora sujeito a um período de discussão pública de 30 dias sendo,
posteriormente, elaborada a sua versão final que será submetida à apreciação da Assembleia
Municipal.
Ordenamento do território

2018-05-04

Projeto escolar "Coastwatch" tem vindo a ser desenvolvido no concelho
O projeto internacional "Coastwatch", que consiste na monitorização de zonas costeiras pela
comunidade escolar, está a ser desenvolvido há vários anos no concelho, sendo o Município
coordenador regional do mesmo.
Ambiente; Educação

2018-05-07

Oferta formativa para os alunos do nono ano do concelho foi de novo apresentada
A 4.ª edição da Mostra de Oferta Formativa e Orientação Vocacional “Agora Escolhe!”,
destinada aos alunos do 9.º ano de escolaridade do concelho, realizou-se no dia 4 de maio, no
Parque Regional de Exposições.
Economia; Educação; Juventude

2018-05-08

Alunos das AEC's municipais apresentaram "Música do Mundo"
O Teatro-Cine acolheu o espetáculo de final de ano letivo das atividades municipais de
enriquecimento curricular de Música e Percussão, o qual proporcionou uma "volta ao mundo"
musical.
Educação

2018-05-08

Segundo polo do projeto "EcoCampus" foi inaugurado
A antiga escola primária do Casal Barbas alberga agora a empresa Aquaponics Iberia,
constituindo-se como o segundo polo do projeto municipal "EcoCampus".
Ambiente; Economia; Mais

2018-05-08

Orçamento Participativo na União das Freguesias de A dos Cunhados e Maceira...
Teve lugar na noite de ontem, dia 7 de maio, a segunda sessão de participação relativa à
terceira edição do Orçamento Participativo da Câmara Municipal, a qual se realizou na
Associação de Socorros de A dos Cunhados.
Atividade física; Desenvolvimento social; Educação; Juventude; Obras; Urbanismo
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2018-05-09

Serras do Socorro e Archeira recebem “Green Destinations Platinum”
A Paisagem Protegida Local das Serras do Socorro e Archeira foi distinguida pela Green
Destinations com o grau Platinum. Este é o grau máximo atribuído pela organização e resulta
de uma candidatura apresentada pelo Município de Torres Vedras.
Ambiente

2018-05-09

Empresas PME Líder e PME Excelência homenageadas no Torres Vedras LabCenter
No âmbito da celebração do primeiro aniversário do Torres Vedras LabCenter, a Câmara
Municipal de Torres Vedras homenageou, hoje, dia 9 de maio, as empresas do concelho
premiadas com o estatuto PME Excelência e PME Líder no ano de 2017.
Economia

2018-05-09

Torres Vedras vai ter Equipa de Intervenção Permanente
Os Bombeiros Voluntários de Torres Vedras vão contar com uma Equipa de Intervenção
Permanente para prestar socorro às populações. O protocolo que visa a constituição desta
Equipa foi assinado por Laura Rodrigues, vice-presidente da Câmara Municipal de Torres
Vedras, numa sessão que decorreu em Fornos de Algodres na passada sexta-feira e que visa a
constituição de 75 novas equipas no país.
Proteção Civil

2018-05-10

União das Freguesias de Carvoeira e Carmões recebe Orçamento Participativo
Decorreu, esta quarta-feira, a terceira sessão de participação do Orçamento Participativo da
Câmara Municipal de Torres Vedras, 3a edição, que teve lugar no Centro Educativo da
Carvoeira.
Agenda 2030; Mais

2018-05-10

Torres Vedras cria Centro de Estudos de Economia Social
Foi assinado, esta manhã, o acordo que visa a criação do Centro Torriense de Estudos de
Economia Social. O Centro pretende apoiar a promoção da Economia Social no Concelho e as
atividades que o Município desenvolve neste âmbito, e resulta de um acordo assinado esta
quinta-feira na Câmara Municipal de Torres Vedras.
Desenvolvimento social; Economia

2018-05-10

Santa Cruz Ocean Spirit tem “Sê-lo Verde”
O Santa Cruz Ocean Spirit apresenta, mais uma vez, o “Sê-lo Verde”, com o Festival
Internacional de Desportos de Ondas a voltar a afirmar as suas preocupações ambientais.
Ambiente; Cultura
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2018-05-11

Torres Vedras e Alenquer apresentam os Embaixadores da Cidade Europeia do Vinho
Foi em pleno coração de Lisboa que Torres Vedras e Alenquer apresentaram os Embaixadores
da “Cidade Europeia do Vinho 2018”, personalidades ligadas a áreas como a cultura, a
ciência, a moda, o desporto, a gastronomia e, claro, o vinho, que mantêm uma relação íntima
com a região e que agora são o “ro sto” da distinção atribuída pela Rede Europeia das Cidades
do Vinho - RECEVIN.
Cidade Europeia do Vinho 2018

2018-05-11

Torres Vedras é o concelho da Região Centro com mais Empresas Gazela
Torres Vedras é o concelho com mais Empresas Gazela na Região Centro. O Município sobe,
assim, para o “primeiro lugar” da Região ao lado de Coimbra, com ambos os concelhos a
contabilizarem sete Empresas Gazela no ano de 2017.
Economia

2018-05-14

Arriba na Assenta foi alvo de uma ação de derrocada controlada
No âmbito da gestão de situações de risco nas arribas costeiras efetuada pelo Município, teve
lugar a derrocada controlada de uma arriba, junto ao farol do Portinho da Assenta, por
apresentar uma situação instável, com risco para pessoas e bens.
Ambiente; Obras; Proteção Civil; Turismo

2018-05-14

Rios “desaguaram” este ano no "Turres Veteras"
O XXI Encontro de História "Turres Veteras" realizou-se nos dias 11 e 12 de maio no Edifício
dos Paços do Concelho, subordinado ao tema "Caminhos do Rio".
Cultura; Educação; Mais

2018-05-15

Assembleia Municipal tem novo regimento
O novo regimento da Assembleia Municipal foi apresentado em conferência de imprensa.
Mais

2018-05-15

Torres Vedras já tem "Embaixadores pela Biodiversidade"
No dia 13 de maio teve lugar no Teatro-Cine a cerimónia de entrega de prémios dos concursos
"Embaixadores pela Biodiversidade".
Ambiente; Educação
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2018-05-15

Freguesia de Freiria acolhe sessão de participação do Orçamento Participativo
Decorreu, esta segunda-feira, a quarta sessão de participação do Orçamento Participativo da
Câmara Municipal de Torres Vedras, 3ª edição, que teve lugar na Associação Desportiva,
Cultural e Recreativa de Arruda e Sendieira.
Mais

2018-05-15

Centro Hospitalar do Oeste passa a Entidade Pública Empresarial
O Centro Hospitalar do Oeste – CHO vai passar a Entidade Pública Empresarial – EPE, deixando
de estar sob a alçada do setor público administrativo para passar a integrar o setor
empresarial do Estado.
Mais

2018-05-15

Pista Municipal de Atletismo recebeu Tetratlo Regional e Campeonato Municipal
A Pista Municipal de Atletismo Carlos Lopes recebeu a competição de Tetratlo Regional e as
provas extra do Campeonato Municipal de Atletismo, que se realizaram no fim de semana de
5 e 6 de maio e que contaram com a participação de 391 atletas.
Atividade física

2018-05-15

Concursos da "Cidade Europeia do Vinho" foram aprovados em reunião de Câmara
Na reunião do executivo municipal realizada hoje, dia 15 de maio, foi aprovada a realização
de dois concursos, ambos integrados no programa "Cidade Europeia do Vinho 2018 – Torres
Vedras/Alenquer": o de curtas-metragens “Da Vinha ao Vinho” e o de ldeias de Negócio “Wine
Discoveries”.
Cidade Europeia do Vinho 2018; Cultura; Economia; Educação; Juventude; Turismo

2018-05-17

Rede Solidária do Medicamento foi apresentada em Torres Vedras
O programa “Abem – Rede Solidária do Medicamento”, ao qual o Município aderiu, foi
apresentado no dia 15 de maio, no auditório do Edifício dos Paços do Concelho.
Desenvolvimento social; Séniores

2018-05-17

Orçamento Participativo chegou à União das Freguesias de Maxial e Monte Redondo
Decorreu, esta quarta-feira, a quinta sessão de participação do Orçamento Participativo da
Câmara Municipal de Torres Vedras, 3ª edição, que teve lugar no Auditório da Junta de
Freguesia do Maxial.
Mais
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2018-05-17

Escolas do Concelho com sistema de identificação de cores para daltónicos
As bibliotecas escolares do concelho de Torres Vedras vão adotar o sistema de identificação
de cores para daltónicos – ColorADD. A iniciativa pretende tornar as bibliotecas mais
inclusivas através da implementação de um código de cores para daltónicos na EB/JI de
Ventosa, EB de Torres Vedras, EB/JI de Ponte do Rol, EB/JI de Campelos e EB/JI da
Conquinha.
Educação

2018-05-18

Projeto de Robótica “Crescer em Ação” é um sucesso!
Trata-se de um projeto levado a cabo por alunos do 4.º ano de escolaridade do Centro
Educativo da Ventosa no âmbito da sua atividade de enriquecimento curricular de Iniciação à
Programação e Robótica.
Educação; Mais

2018-05-18

Torres Vedras recebeu Fase Intermunicipal do Concurso Nacional de Leitura
Torres Vedras acolheu a Fase Intermunicipal do Oeste do Concurso Nacional de Leitura (CNL)
que se realizou no dia 16 de maio, no auditório do Edifício dos Paços do Concelho.
Cultura; Educação; Juventude

2018-05-21

Lançado Concurso para a Requalificação da EN 9 em Torres Vedras
A empresa Infraestruturas de Portugal lançou, no passado dia 18 de maio, um concurso para a
requalificação da EN9, entre Torres Vedras e Merceana (concelho de Alenquer), no valor de 4
milhões de euros.
Mobilidade; Obras

2018-05-21

Torres Vedras integra acordo que pretende melhorar a qualidade de vida na cidade
No dia 17 de maio, no Centro Cultural de Cascais, foi assinado o acordo “Cidades CiViNet:
Estratégias Cascais 2018”, que tem como objetivo central melhorar a qualidade de vida nas
cidades.
Ambiente; Economia; Mobilidade

2018-05-21

Comitiva de artistas torrienses visita cidade brasileira de Araraquara
Uma comitiva de torrienses composta por artistas da plataforma “Arte ao Centro” esteve em
Araraquara, no Brasil, onde partilhou vários projetos com aquele Município do estado de São
Paulo.
Cultura
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2018-05-22

Sessão do Orçamento Participativo realizou-se no Ramalhal
Decorreu ontem, dia 21 de maio, a sexta sessão de participação do Orçamento Participativo
da Câmara Municipal de Torres Vedras - 3ª edição, que teve lugar no Salão da Casa do Povo do
Ramalhal.
Agenda 2030; Mais

2018-05-23

Obras de alteração em ARU's estão agora isentas de taxas urbanísticas
O executivo municipal deliberou proceder à isenção de taxas urbanísticas em Áreas de
Reabilitação Urbana, nomeadamente as obras de alteração, incluindo uso, restauro e
reparação.
Obras; Urbanismo

2018-05-24

São Pedro da Cadeira recebeu sessão do Orçamento Participativo
Decorreu, esta quarta-feira, a sétima sessão de participação do Orçamento Participativo da
Câmara Municipal de Torres Vedras, 3ª edição, que teve lugar no Polivalente do Futebol Clube
de São Pedro da Cadeira.
Mais

2018-05-25

Empresa torriense participa em exercício da Força Aérea
A empresa torriense UAVision participou num exercício da Força Aérea, que decorreu na zona
de Montemuro, este domingo. Nesta ação, que contou com um fogo real detetado, o meio
aéreo da UAVision foi o que permaneceu mais tempo no local, destacando-se a qualidade das
imagens recolhidas.
Mais; Proteção Civil

2018-05-25

Torres Vedras em destaque no Portugal Economia Social
O Município de Torres Vedras esteve em destaque na terceira edição do Portugal Economia
Social – Encontro de Empreendedorismo e Inovação Social, que decorreu esta quarta e quintafeira no Centro de Congressos de Lisboa. Torres Vedras contou com um expositor onde
apresentou o trabalho desenvolvido no
Desenvolvimento social

2018-05-25

Primeira edição das Jornadas Multidisciplinares de Cirurgia de Torres Vedras
Cerca de 100 profissionais de saúde participaram, esta sexta-feira, na primeira edição das
Jornadas Multidisciplinares de Cirurgia de Torres Vedras, no Hotel Dolce Camporeal, no
Turcifal. Subordinado ao tema do cancro colorretal, o evento foi presidido por Pedro
Carvalho, cirurgião geral do Centro H
Mais
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2018-05-29

Centro Municipal da Juventude conta com novos serviços
O Gabinete de Atendimento a Jovens e Adolescentes tem agora duas novas valências e em
setembro entrará em funcionamento um serviço de Orientação Profissional.
Desenvolvimento social; Educação; Juventude; Mais

2018-05-29

Torres Vedras recebeu mais uma Festa das Histórias de Vida
Nesta iniciativa foram apresentados trabalhos no âmbito do projeto "No coração da minha
Infância" no Torres Vedras LabCenter e inaugurou-se a exposição "Tudo e mais alguma coisa"
na Fábrica das Histórias - Casa Jaime Umbelino.
Cultura; Educação; Séniores

2018-05-29

Orçamento Participativo na Freguesia de Santa Maria, São Pedro e Matacães
Decorreu, esta segunda-feira, a oitava sessão de participação do Orçamento Participativo da
Câmara Municipal de Torres Vedras, 3ª edição, que teve lugar no Refeitório da Escola
Secundária Henriques Nogueira.
Mais

2018-05-30

Prémios do concurso "West Natura" foram entregues
Este concurso consistiu num projeto de micrometragens direcionado a alunos e professores
dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário do concelho, as quais deveriam
incidir sobre a temática dos recursos naturais classificados da "Rede Natura 2000".
Ambiente; Educação

2018-05-30

Dia Internacional do Brincar foi comemorado pela Câmara Municipal
Esta efeméride foi celebrada em Torres Vedras com uma atividade realizada no Atelier dos
Brinquedos.
Cultura; Educação; Séniores

2018-06-01

9a sessão do Orçamento Participativo decorreu na Silveira
Decorreu, esta quarta-feira, a nona sessão de participação do Orçamento Participativo da
Câmara Municipal de Torres Vedras, 3ª edição, que teve lugar no Salão da Comissão de Festas
da Silveira.
Mais
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2018-06-01

Campeonatos municipais foram apresentados como exemplo de boas práticas
Os campeonatos municipais de Futebol e Atletismo foram apresentados enquanto exemplo de
boas práticas no seminário “Desenvolvimento do Desporto nas Cidades e Territórios”,
organizado pela Escola Superior de Desporto de Rio Maior.
Atividade física

2018-06-01

Município está a acolher refugiados
O Município é atualmente responsável pelo acolhimento de quatro jovens refugiados (de
origem síria e iraquiana) por meio do respetivo programa desenvolvido pelo Conselho
Português para os Refugiados.
Desenvolvimento social

2018-06-04

Alunos torrienses venceram "Concurso de Empreendedorismo nas Escolas 2017/2018"
A Escola Básica n.º 1 de Torres Vedras arrecadou o primeiro prémio do ensino básico neste
concurso com o projeto "V(ê) Torres", o qual consiste num Robô Guia Turístico para conhecer
a cidade de Torres Vedras a pé.
Economia; Educação

2018-06-04

António Fortunato foi de novo homenageado em "meeting"
A Pista Municipal de Atletismo Carlos Lopes, no Paúl, recebeu a segunda edição do "Meeting
António Fortunato", no qual participou o vice-campeão olímpico Francis Obikwelu.
Atividade física

2018-06-05

Equipa da Carvoeira distinguida no Campeonato Europeu de Robótica Júnior
Uma equipa da escola básica da Carvoeira recebeu uma menção honrosa no "European
RoboCup Junior", realizado em Itália.
Educação; Mais

2018-06-05

Ciclo de conferências sobre a I Guerra Mundial chegou ao seu término
“1918 – O Ano do Fim?” foi o tema da quinta conferência do ciclo promovido pelo núcleo de
Torres Vedras da Liga dos Combatentes com o apoio da Câmara Municipal dedicado à Primeira
Guerra Mundial.
Cultura; Mais
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2018-06-05

Atividade física "invadiu" de novo a Rua António Leal d’ Ascenção
Esta artéria de Torres Vedras foi palco, mais uma vez, da iniciativa "Domingo a Rua é nossa",
na qual se proporcionou demonstrações de atividade física e a prática da mesma.
Atividade física; Mobilidade; Urbanismo

2018-06-05

Freguesia do Turcifal recebeu a décima sessão do Orçamento Participativo
Decorreu esta segunda-feira a décima sessão de participação da terceira edição do
Orçamento Participativo da Câmara Municipal, que teve lugar no Salão da Casa do Povo do
Turcifal.
Mais

2018-06-05

Oeste Infantil: a Grande Festa da Criança está de volta a Torres Vedras
A Grande Festa da Criança – 29º Oeste Infantil está de volta a Torres Vedras. O evento teve
início esta terça-feira, Dia Mundial do Ambiente, tendo contado com a presença de João
Matos Fernandes, ministro do Ambiente, e José Gomes Mendes, secretário de Estado Adjunto
e do Ambiente.
Ambiente; Educação

2018-06-05

Rafaela Rosa sagrou-se vice-campeã mundial de Jiu-Jitsu
Rafaela Rosa é vice-campeã mundial de Jiu-Jitsu. A atleta torriense conquistou a medalha de
prata na passada quinta-feira, subindo ao pódio do Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, que
decorreu em Los Angeles, nos Estados Unidos da América.
Atividade física

2018-06-05

Protejo “Conhecer para Preservar” recebe Energy Globe Award
O projeto educativo “Conhecer para Preservar | Rede Natura 2000” foi distinguido com o
Energy Globe Award, distinção que reconhece o projeto torriense como o melhor em Portugal.
Ambiente

2018-06-07

Torres Vedras é o concelho com mais praias sem poluição
Torres Vedras é o concelho português com mais praias sem poluição, com sete praias onde
não foi detetado qualquer indício de poluição nas análises efetuadas às águas durante as
últimas três épocas balneares. As praias do Amanhã, Centro, Física, Mirante, Navio, Pisão e
Santa Helena são as praias torrienses que colocam o Concelho no topo da classificação
nacional.
Ambiente
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2018-06-07

Freguesia da Ventosa recebeu sessão do Orçamento Participativo
Decorreu, esta quarta-feira, a décima primeira sessão de participação do Orçamento
Participativo da Câmara Municipal de Torres Vedras, 3.ª edição, que teve lugar no Centro
Educativo da Ventosa.
Mais
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