
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Listagem com as principais notícias de 8 de junho de 2018 a 5 de setembro de 2018 

 

 1 

2018-06-08 
“Cidade Europeia do Vinho”: 10 vinhos premiados em concurso internacional 
Os vinhos da “Cidade Europeia do Vinho 2018” estiveram em destaque na 17ª edição de La 
Selezione del Sindaco, concurso enológico internacional que decorreu em Canelli, no norte de 
Itália, entre 31 de maio e 3 de junho. Foram atribuídas 10 medalhas a vinhos dos concelhos de 
Torres Vedras e Alenquer. 

Cidade Europeia do Vinho 2018 

2018-06-08 
Município levou jovens atletas torrienses a assistir ao Portugal - Argélia 
50 atletas do SCU Torreense e do GDRC Casalinhense estiveram ontem, dia 7 de junho, no Estádio 
da Luz, por intermédio da Câmara Municipal, a assistir ao jogo de futebol disputado entre as 
seleções nacionais principais de Portugal e da Argélia, no âmbito da iniciativa Portugal numa 
Bancada. 

Atividade física; Juventude 

2018-06-08 
Torres Vedras é o concelho da Região Centro com mais galardões Green Key 
Torres Vedras é o concelho da Região Centro com mais galardões Green Key, com cinco das 21 
entidades distinguidas a localizarem-se no Concelho. 

Ambiente; Economia 

2018-06-11 
Cidadãos estrangeiros foram acolhidos nos Paços do Concelho 
No Dia de Portugal, o Edifício dos Paços do Concelho foi pela manhã palco de uma cerimónia de 
acolhimento de cidadãos estrangeiros residentes em Torres Vedras. 

Desenvolvimento social; Mais 

2018-06-11 
Concentrações finais do Campeonato Municipal de Futebol 7 
Chegaram ao fim as concentrações finais do Campeonato Municipal de Futebol 7 da época 
2017/2018. Depois dos escalões Petizes e Traquinas (26 de maio) e Benjamins (9 de junho), este 
domingo foi a vez dos Infantis entrarem em campo, no Parque Desportivo Maximino Franco dos 
Santos, em A dos Cunhados. 

Atividade física 

2018-06-11 
Milhares de crianças na Grande Festa da Criança – 29º Oeste Infantil 
Campos de futebol de “palmo e meio”, slide e insufláveis encheram de cor o recinto da Expotorres, 
que foi “invadido” por crianças de todo o Concelho durante os últimos dias. A Grande Festa da 
Criança – 29º Oeste Infantil voltou a Torres Vedras entre os dias 5 e 9 de junho, sob o tema 
“Ambiente e Sustentabilidade: o Mundo nas tuas mãos”. 

Educação 



Listagem com as principais notícias de 8 de junho de 2018 a 5 de setembro de 2018 

 

 2 

2018-06-11 
Torres Vedras tem 12 praias com Qualidade de Ouro 
São 12 as praias da costa do concelho que receberam este ano da associação Quercus esta distinção 
e hasteiam o respetivo galardão: Azul, Formosa, Santa Helena, Santa Cruz-Centro, Física, Pisão, 
Mirante, Navio, Vigia, Santa Rita-Sul, Santa Rita-Norte e Porto Novo. 

Ambiente; Turismo 

2018-06-12 
"The Castle" foi de novo "invadido" pela música eletrónica 
Na continuidade do evento "Into The Castle", o Castelo de Torres Vedras e a Cooperativa de 
Comunicação e Cultura acolheram o evento "The Castle", o qual proporcionou a fruição da música 
eletrónica na zona histórica de Torres Vedras e nomeadamente num distinto local da História da 
cidade. 

Cultura; Turismo 

2018-06-12 
Paisagem Protegida das Serras do Socorro e Archeira teve a sua primeira feira 
A Cadriceira recebeu no dia 10 de junho a primeira edição da Feira da Paisagem, na qual se 
divulgaram atividades e serviços da Paisagem Protegida Local das Serras do Socorro e Archeira, o 
que foi complementado por atividades de animação e uma caminhada. 

Atividade física; Cultura; Turismo 

2018-06-12 
Dia Internacional dos Arquivos foi assinalado em Torres Vedras 
O Arquivo Municipal assinalou ontem, dia 11 de junho, pela primeira vez, o Dia Internacional dos 
Arquivos, com a realização de visitas-guiadas. 

Mais 

2018-06-12 
Freguesia de Ponte do Rol recebeu a 12a sessão do Orçamento Participativo 
Decorreu, esta segunda-feira, a décima segunda sessão de participação do Orçamento Participativo 
da Câmara Municipal de Torres Vedras, 3.ª edição, que teve lugar no Salão Paroquial de Ponte do 
Rol. 

Mais 

2018-06-12 
Câmara Municipal organizou ações de sensibilização para a mobilidade sustentável 
Essas ações visaram a promoção da utilização de modos suaves de transporte, nomeadamente da 
bicicleta, tendo nesse âmbito sido utilizada a Agostinha. 

Ambiente; Educação; Mobilidade 
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2018-06-12 
Procedimento de renovação do Selo de Estacionamento de Residente simplificado 
O procedimento de renovação do Selo de Estacionamento de Residente na cidade de Torres Vedras 
foi simplificado. 

Mobilidade 

2018-06-12 
Torres Vedras assina acordo para requalificação da EB de Freiria 
O Município de Torres Vedras assina, esta quinta-feira, o acordo com o Ministério da Educação que 
visa a realização de obras de requalificação e modernização da Escola Básica de Freiria. Desta 
forma, Torres Vedras irá receber 3 milhões de euros que serão canalizados para a intervenção 
naquele equipamento. 

Educação 

2018-06-13 
Torres Vedras e Wellington celebraram 20 anos de Geminação 
O município de Torres Vedras assinalou o 20º aniversário do Tratado de Geminação com Wellington. 
Uma exposição comemorativa das relações entre os dois municípios foi inaugurada no Edifício 
Multisserviços da Câmara Municipal de Torres Vedras no sábado, 9 de junho, a que se seguiu um 
jantar comemorativo que contou com a presença de uma comitiva de cidadãos daquele município 
inglês. 

Cultura 

2018-06-13 
Julgado de Paz está a funcionar em Torres Vedras há um ano 
O balanço do primeiro ano de funcionamento da delegação de Torres Vedras do Julgado de Paz do 
Oeste é positivo, tendo a afluência à mesma vindo a aumentar progressivamente, desde o início 
do ano, com a triplicação do número de processos entrados. 

Mais 

2018-06-13 
Conferência organizada pelo Município assinalou o Dia Mundial dos Oceanos 
No Dia Mundial dos Oceanos o Centro de Educação Ambiental acolheu a conferência “Saber para 
Mudar | Dia Mundial dos Oceanos”, a qual se integrou no programa da Quinzena do Ambiente que 
está a ser dinamizada pela Câmara Municipal. 

Ambiente; Educação; Juventude 

2018-06-13 
Intercâmbio entre os SMAS e a Empresa de Água e Saneamento do Uíge prossegue 
Nesse âmbito encontra-se atualmente nos SMAS o administrador financeiro desta empresa 
angolana, Pedro Maquengo, que vem inteirar-se dos processos relativos à atividade financeira da 
referida entidade municipal torriense. 

Mais 
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2018-06-14 
Sessões de participação do Orçamento Participativo chegaram ao fim 
Teve lugar ontem à noite a décima terceira e última sessão de participação da terceira edição do 
Orçamento Participativo da Câmara Municipal, que decorreu no Centro Educativo de Dois Portos. 

Ambiente; Cultura; Desenvolvimento social 

2018-06-14 
"Jogo do Município" debateu sobre o Património Cultural de Torres Vedras 
"Património Cultural de Torres Vedras: como o conhecer para preservar? Vamos descobri-lo?" foi o 
tema de mais uma edição do "Jogo do Município". 

Desenvolvimento social; Educação; Juventude 

2018-06-14 
Torres Vedras recebe 3 milhões de euros para requalificação da EB de Freiria 
Foi assinado, esta quinta-feira, o Acordo de Colaboração entre o Município de Torres Vedras e o 
Ministério da Educação para as obras de requalificação e modernização das instalações da Escola 
Básica de Freiria. 

Educação 

2018-06-15 
Propostas do Orçamento Participativo vão ser agora alvo de análise técnica 
42 propostas foram aprovadas nas sessões de participação da terceira edição do Orçamento 
Participativo da Câmara Municipal, as quais serão agora alvo de análise técnica antes de serem 
submetidas a votação. 

Agenda 2030; Atividade física; Desenvolvimento social; Educação; Juventude; Mais; Mobilidade; 

Obras; Urbanismo 

2018-06-15 
Costa Viva: alunos torrienses recolheram 300 kg de resíduos das praias 
A 24º edição da ação “Costa Viva” decorreu na manhã do último sábado, 9 de junho, em Santa 
Cruz. 205 alunos do concelho de Torres Vedras deram forma à ação de limpeza, que passou pelas 
praias de Santa Rita Norte, Santa Rita Sul, Azul, Pinhal do Seixo e da Mexilhoeira. 

Ambiente 

2018-06-18 
Comunidade educativa recolheu mais de 1 tonelada de cápsulas de alumínio 
O projeto “Heróis da Reciclagem do Alumínio” envolveu, pelo segundo ano, a comunidade 
educativa do concelho de Torres Vedras na recolha de cápsulas de alumínio. Ao todo, as escolas 
torrienses juntaram mais de uma tonelada de pequenos objetos feitos daquele material ao longo 
deste ano letivo. 

Ambiente; Educação 



Listagem com as principais notícias de 8 de junho de 2018 a 5 de setembro de 2018 

 

 5 

2018-06-18 
Arte e natureza juntas de novo no centro interpretativo da PPLSSA... 
O Centro Interpretativo da Paisagem Protegida Local das Serras do Socorro e da Archeira acolheu 
a quinta edição da sua atividade de "Landart", na qual participaram 54 "miúdos" e "graúdos". 

Ambiente; Cultura; Educação; Seniores; Turismo 

2018-06-18 
Laboratórios em torno da temática do vinho e comida tiveram início 
No âmbito do programa da "Cidade Europeia do Vinho 2018 – Torres Vedras/Alenquer", o Instituto 
Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV) acolheu no dia 15 de junho o seminário 
“Food & Wine Lab – A importância dos recursos genéticos na valorização do território”. 

Cidade Europeia do Vinho 2018; Economia; Educação; Mais; Turismo 

2018-06-18 
Época balnear foi oficialmente aberta em Santa Cruz 
A cerimónia de abertura da época balnear no concelho de Torres Vedras decorreu na manhã do 
passado sábado, 16 de junho, na praia da Física, em Santa Cruz. 

Proteção Civil 

2018-06-19 
Membros do "Mexa-se para a Vida!" encontraram-se no Outeiro da Cabeça 
A zona da Lagoa do Falcão, no Outeiro da Cabeça, foi o espaço onde em 2018 os membros do 
projeto de desporto sénior da Câmara Municipal se encontraram para o seu convívio anual. 

Atividade física; Seniores 

2018-06-19 
Casal de São Pedro recria primeira feira de Torres Vedras 
O Casal de São Pedro, em Dois Portos, foi palco de uma recriação histórica da primeira feira de 
Torres Vedras. A Feira do Casal de São Pedro decorreu ao longo deste sábado, 16 de junho, e 
assinalou os 725 anos daquela que é considerada a primeira feira de Torres Vedras e que está na 
génese da Feira. 

Mais 

2018-06-19 
Parque do Bairro da Quinta foi inaugurado na Assenta 
O Parque do Bairro da Quinta foi inaugurado ontem, dia 18 de junho, com a participação da 
população local e nomeadamente com o entusiasmo dos mais novos, tendo sido construído pela 
Junta da Freguesia de S. Pedro da Cadeira em parceria com a Câmara Municipal. 

Obras; Urbanismo 
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2018-06-20 
Iniciativa nacional educativa para a proteção da floresta passou pelo concelho 
Trata-se da "Rota da Floresta", uma iniciativa da Associação Bandeira Azul da Europa, no âmbito 
do "Programa Eco-Escolas", que pretende fazer a ligação entre os estabelecimentos de ensino e as 
autarquias, com o objetivo de agir pela proteção nomeadamente dos ecossistemas florestais. 

Ambiente; Educação 

2018-06-20 
Obras de valorização do Castro do Zambujal estão a decorrer 
No âmbito desta intervenção estão neste momento a ser levados a cabo trabalhos de conservação 
e restauro de estruturas arqueológicas, de consolidação de pavimentos de acesso e de instalação 
de infraestruturas elétricas para alimentação de energia às instalações sanitárias a construir. 

Cultura; Obras; Turismo 

2018-06-20 
Rede Social de Torres Vedras realizou visitas técnicas a instituições concelhias 
A Rede Social de Torres Vedras promoveu, no passado dia 8 de junho, visitas técnicas a várias 
instituições do concelho de Torres Vedras. Este foi o primeiro Open Day daquela rede e é fruto do 
Diagnóstico e Plano de Desenvolvimento Social e de Saúde, tendo como objetivo o aprofundamento 
das relações entre as várias instituições através da partilha de experiências e aprendizagens. 

Desenvolvimento social 

2018-06-20 
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento fazem anos... 
Foi a 20 de junho de 1934, que por deliberação da Câmara Municipal, foi nomeada a Comissão 
Administrativa dos Serviços Municipalizados de Água, Saneamento e Electricidade de Torres 
Vedras. 

Ambiente; Mais; Obras; Urbanismo 

2018-06-22 
Diferenciação no turismo local foi abordada em conferência 
A terminar a Quinzena do Ambiente, iniciativa promovida pela Câmara Municipal, o Centro de 
Educação Ambiental acolheu a conferência “Turismo Local – Caminhos para a Diferenciação”. 

Educação; Turismo 

2018-06-22 
Aguarelistas retrataram património vitivinícola de Torres Vedras e Alenquer 
No âmbito do programa da “Cidade Europeia do Vinho 2018 – Torres Vedras/Alenquer” realizou-se 
nestes concelhos o 1.º Encontro Nacional de Aguarelas, no qual participaram 31 artistas. 

Cultura; Economia; Turismo 
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2018-06-22 
"Clube Sénior" celebrou 12 anos de vida 
O 12.º aniversário do "Clube Sénior" foi celebrado em Santa Cruz com um almoço, tendo no âmbito 
desta festa sido proporcionadas várias atividades nesta estância balnear, entre as quais o batismo 
de voo. 

Cultura; Desenvolvimento social; Seniores 

2018-06-25 
Verão "abriu" oficialmente em Santa Cruz com o Befashion 
Jani Gabriel, Núria Madruga, Marta Melro, Ângelo Rodrigues e Valter Carvalho, para além de 
manequins locais, desfilaram em Santa Cruz no âmbito do evento Befashion, o qual "abriu" 
oficialmente o verão nesta estância balnear. 

Mais; Turismo 

2018-06-25 
Marginal Ativa pôs Santa Cruz a mexer 
Muitos foram os que ontem acordaram cedo para aproveitar a Marginal Ativa, em Santa Cruz. Uma 
parte da Avenida do Atlântico, entre a praia do Pisão e a praia Centro, serviu de cenário à 
realização da primeira edição desta sessão de promoção da atividade física informal junto da 
população. 

Atividade física 

2018-06-25 
Carnaval de Verão levou folia às ruas de Santa Cruz 
As ruas do centro de Santa Cruz estiveram repletas de gente para mais uma edição do Carnaval de 
Verão, na noite do último sábado. O evento, que se constitui como um encontro de festas de 
Carnaval do país, contou com cerca de 600 participantes a dar forma ao desfile que passou pelas 
principais artérias da estância balnear. 

Mais 

2018-06-26 
Proposta de criação da ARU de Arenes foi aprovada em reunião de Câmara 
O executivo municipal aprovou na sua reunião de hoje, dia 26 de junho, realizada na sede da União 
de Freguesias de Maxial e Monte Redondo, a proposta de delimitação da área de reabilitação 
urbana (ARU) de Arenes, em Torres Vedras. 

Ordenamento do território; Urbanismo 

2018-06-26 
Obra de proteção costeira obriga a suspensão de galardões na Praia Azul 
Os galardões “Bandeira Azul” e “Praia Acessível, Praia para Todos!” atribuídos à Praia Azul foram 
suspensos na sequência da visita da comissão técnica da Associação Bandeira Azul da Europa – 
ABAE. 

Obras 
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2018-06-27 
E os novos rei e tema do Carnaval de Torres são... 
O novo rei do Carnaval de Torres, bem como o tema para a edição do próximo ano do evento, 
foram apresentados numa sessão realizada ontem à noite, no Teatro-Cine. 

Cultura; Turismo 

2018-06-28 
41.ª edição do Troféu Joaquim Agostinho vai homenagear o património vitivinícola 
O Troféu Joaquim Agostinho - 41.º Grande Prémio Internacional de Ciclismo de Torres Vedras – 
Oeste Portugal foi apresentado ontem à tarde, na Quinta da Almiara. 

Atividade física 

2018-06-29 
Feira de S. Pedro inaugurada pelo secretário de Estado da Agricultura 
A Feira de S. Pedro abriu ao final da tarde de ontem, dia 28 de junho, tendo contado no seu ato 
inaugural com a presença do secretário de Estado da Agricultura e da Alimentação, Luís Medeiros 
Vieira, que foi na ocasião agraciado com a Medalha da Cidade. 

Economia; Turismo 

2018-07-02 
Programa municipal de Hábitos e Estilos de Vida Saudáveis prossegue 
O programa "+ Saúde: Hábitos e Estilos de Vida Saudáveis" prosseguiu durante o findo ano letivo 
com um vasto conjunto de ações destinadas à comunidade educativa do concelho. 

Atividade física; Desenvolvimento social; Educação 

2018-07-02 
Fábrica das Histórias continua a fomentar histórias junto da comunidade escolar 
Para além das exposições e das atividades do seu serviço educativo, a Fábrica das Histórias – Casa 
Jaime Umbelino dinamizou durante o ano letivo outras atividades, nomeadamente o projeto 
“Histórias com pernas para andar” e o desafio “O Espanto Feliz”. 

Cultura; Educação 

2018-07-02 
Município de Torres Vedras renova frota municipal 
A Câmara Municipal de Torres Vedras procedeu à renovação da frota municipal. Entre os veículos 
adquiridos encontra-se um autocarro, um limpa-bermas, um trator, uma retroescavadora e quatro 
viaturas ligeiras de passageiros elétricas, num investimento total de 436.530,70€ (valor sem IVA 
incluído). 

Mobilidade 
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2018-07-03 
Artistas de referência continuam a passar pelo palco do Teatro-Cine 
Uma programação de referência no universo das salas de espetáculo municipais nacionais foi de 
novo proporcionada no Teatro-Cine, durante o primeiro semestre deste ano, tendo no decorrer da 
mesma se contabilizado cerca de 12.300 presenças. 

Cultura; Educação 

2018-07-03 
Falecimento do Cónego Alfredo Cerca 
O Cónego Alfredo Cerca faleceu esta noite, aos 75 anos, em Torres Vedras. Natural da localidade 
de Arneiro, na Aldeia Galega de Merceana, era Pároco "in solidum" da Silveira e membro da 
Irmandade de São Pedro do Clero do Patriarcado de Lisboa. 

Mais 

2018-07-05 
Fundo Ambiental: candidatura da Câmara Municipal de Torres Vedras aprovada 
A candidatura apresentada pela Câmara Municipal de Torres Vedras ao Fundo Ambiental – Apoiar 
a Economia Circular nas Compras Públicas (CIRCULAr – Compras Públicas) foi aprovada. Entre as 12 
candidaturas selecionadas, a candidatura de Torres Vedras ficou em 4º lugar, obtendo um 
financiamento de 29.520 €. 

Economia 

2018-07-06 
Energy Globe Award foi entregue ao projeto “Conhecer para Preservar” 
O projeto educativo “Conhecer para Preservar | Rede Natura 2000” recebeu, esta quinta-feira, o 
Energy Globe Award Portugal 2018. A distinção, que é o prémio ambiental mais prestigiado do 
mundo, foi entregue durante o evento Austrian Business Circle de Verão, que aconteceu no 
Advantage Austria – Departamento Comercial da Embaixada da Áustria, em Lisboa, e que contou 
com a presença de Laura Rodrigues, vice-presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras. 

Ambiente 

2018-07-09 
Presidente da Green Destinations entrega bandeira ao Município de Torres Vedras 
O Município de Torres Vedras recebeu uma bandeira da Green Destinations das mãos de Albert 
Salman, presidente e fundador daquela organização. 

Ambiente 

2018-07-09 
Torres Vedras integra novo Comité Consultivo Político do CIVITAS 
O Município de Torres Vedras vai continuar a integrar o Comité Consultivo Político do CIVITAS. 
Carlos Bernardes, presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, foi apontado pela Direção-
Geral da Mobilidade e dos Transportes da Comissão Europeia (DG Move) para integrar o novo 
comité. 

Ambiente 
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2018-07-10 
210 mil visitantes celebraram os 725 anos da Feira de São Pedro 
Cerca de 210 mil visitantes passaram pela edição deste ano da Feira de São Pedro, que decorreu 
entre 28 de junho e 8 de julho na Expotorres, em Torres Vedras. O certame celebrou, este ano, 
725 anos sobre a 1ª Carta de Feira atribuída à Vila de Torres Vedras por D. Dinis. E ao mesmo 
tempo que assinalou mais de sete séculos de história, também apresentou novidades quanto ao 
seu formato. 

Cultura; Economia 

2018-07-10 
Torres Vedras em destaque em publicação da Comissão Europeia 
As práticas sustentáveis promovidas pelo Município fizeram com que Torres Vedras estivesse em 
destaque na publicação "Great Food from Green Cities", da iniciativa Capital Verde Europeia, da 
Comissão Europeia. É no capítulo dedicado à mobilidade urbana sustentável que se destaca a ação 
do Município, com enfoque no Programa de Sustentabilidade na Alimentação Escolar. 

Ambiente 

2018-07-10 
Torres Vedras continua a apostar em Estratégia para as Alterações Climáticas 
O ponto de situação da Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas – EMAAC foi 
apresentado, esta terça-feira, em Reunião de Câmara. Em destaque está a redução em cerca de 
17% das emissões de dióxido de carbono – CO2, em 2014 (relativamente a 2009), assim como a 
diminuição em cerca de 14% do consumo de energia final relativamente ao mesmo período. 

Ambiente 

2018-07-11 
Torres Vedras foi palco de intercâmbio entre franceses, italianos e portugueses 
Jovens franceses e italianos estiveram de visita a Torres Vedras durante a última semana. Os 
grupos, provenientes de Villenave d’Ornon e Ceregnano, integraram a visita promovida pela 
Associação de Intercâmbio Municipal – ASSIM, tendo ficado alojados em residências de famílias de 
acolhimento do concelho durante os sete dias em solo luso. 

Cultura; Juventude; Mais 

2018-07-12 
EB/JI Conquinha já tem sistema de identificação de cores para daltónicos 
A biblioteca escolar da Escola Básica do 1º Ciclo com Jardim de Infância (EB/JI) de Conquinha já 
foi equipada com o sistema de identificação de cores para daltónicos – ColorADD. 

Educação 
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2018-07-13 
Câmara Municipal de Torres Vedras investe 402 mil euros na atividade física 
A Câmara Municipal de Torres Vedras assinou, esta sexta-feira, os contratos programa de 
desenvolvimento desportivo. Em causa estão 402 mil euros direcionados para a promoção da 
atividade física através de contratos firmados com 50 associações do Concelho. 

Atividade física 

2018-07-17 
Encontro nacional de FabLabs decorreu em Torres Vedras 
O 12º BootCamp de FabLabs decorreu em Torres Vedras entre 12 e 15 de julho. O Encontro Nacional 
de FabLabs (Laboratórios de Fabricação Digital) decorreu no espaço do Torres Vedras Lab Center, 
por onde passaram mais de 200 pessoas. O encontro foi organizado pela LAB ABERTO FAB LAB – 
Associação para a promoção da Ciência, Arte, Tecnologia, Criatividade e Investigação. 

Educação; Mais 

2018-07-18 
Troféu Joaquim Agostinho termina com vitória de alentejanos 
A terceira e última etapa do Troféu Joaquim Agostinho foi um duelo de alentejanos com dois 
vencedores: Henrique Casimiro (Efapel) ganhou a etapa e José Neves (W52-FC Porto) conquistou a 
classificação geral. 

Atividade física 

2018-07-20 
Formosa (ainda) mais Formosa… 
As obras de proteção e requalificação costeira da Praia Formosa foram inauguradas hoje, dia 20 
de julho, com a presença do ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques. 

Obras; Turismo; Urbanismo 

2018-07-23 
Parque Municipal de Santa Cruz vai ser intervencionado 
O executivo municipal aprovou na sua mais recente reunião a abertura de novo concurso público 
para a “empreitada para construção do campo desportivo do Parque Municipal de Santa Cruz”. 

Obras; Turismo; Urbanismo 

2018-07-23 
Bolsas para o ensino superior vão ser proporcionadas a jovens do concelho 
Tal acontece no âmbito do programa "+ FUTURO - Bolsas de Estudo para o Ensino Superior", o qual 
é gerido pela Câmara Municipal e envolve um conjunto de entidades concelhias. 

Educação; Juventude 
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2018-07-23 
Chás de Pedra este ano com travo a vinho... 
O Vinho foi este ano o tema do evento Chás de Pedra, que voltou à Azenha de Santa Cruz ao início 
de noites de sextas-feiras de julho. 

Cultura; Turismo 

2018-07-23 
Orquesta Sinfónica Castilla Y León atuou na Adega de São Mamede da Ventosa 
A Adega Cooperativa de São Mamede da Ventosa abriu as portas nos dias 20 e 21 de julho para 
participar nas comemorações da Cidade Europeia do Vinho 2018 - Torres Vedras e Alenquer. “Na 
Adega Acontece” foi o evento que, ao longo do fim de semana, juntou neste espaço a enologia e 
a arte. 

Cultura; Mais 

2018-07-25 
Projeto destinado a munícipes com diabetes está a ser implementado 
Desde setembro tem vindo a ser dinamizado no concelho o "Diabetes em Movimento", um programa 
comunitário de exercício direcionado para pessoas com diabetes tipo 2, desenvolvido e coordenado 
pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). 

Atividade física; Desenv. social; Seniores 

2018-07-25 

Macau veio de novo a Torres Vedras 
Tal aconteceu com a inauguração de uma exposição de Chan Hin Io na Galeria Municipal e um 
concerto da orquestra Cheong Hong no Teatro-Cine. 

Cultura 

2018-07-26 
Torres Vedras acolheu oficina da campanha "AlimentAÇÃO!" 
As boas práticas sustentáveis do Município na alimentação escolar foram dadas a conhecer numa 
oficina realizada ontem, dia 25 de julho, no CAERO (Centro de Apoio ao Empresário), no âmbito 
da campanha "AlimentAÇÃO!". 

Desenvolvimento social; Economia; Educação 

2018-07-27 
Projeto de arquitetura para a EB de Freiria foi aprovado 
O projeto de arquitetura para a requalificação da Escola Básica de Freiria foi aprovado em reunião 
de câmara, que se realizou esta terça-feira na EB/JI de Santa Cruz. 

Obras 
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2018-07-27 
Porto Novo recebeu ação de sensibilização para a preservação do ruivaco 
Realizou-se hoje, na Praia de Porto Novo, mais uma ação de sensibilização integrada no projeto 
“Peixes Nativos”. 

Ambiente; Educação 

2018-07-29 
Câmara Municipal volta a proporcionar muita animação nas férias de verão 
Tal aconteceu com o programa "Tempo de Férias - Verão 018", que decorreu de 25 de junho a 27 
de julho, com 1090 participações. 

Educação 

2018-07-30 
Projeto para as obras no serviço de urgência de Torres Vedras foi aprovado 
A Câmara Municipal de Torres Vedras aprovou, no passado dia 24 de julho, o projeto referente às 
obras de ampliação do serviço de urgências da unidade de Torres Vedras do Centro Hospitalar do 
Oeste - CHO. 

Obras 

2018-07-31 
Futuras instalações do Museu Joaquim Agostinho vão ser alvo de uma intervenção 
A obra de reabilitação das futuras instalações do Museu Joaquim Agostinho foi adjudicada pelo 
executivo municipal, em Reunião de Câmara, no passado dia 24 de julho. 

Cultura; Obras 

2018-07-31 
"10.10.10. Arte entre cidades": Projeto de arte pública na Estrada Nacional 9 

O troço da Estrada Nacional 9 (EN9) situado entre Torres Vedras e Alenquer acolhe, de 29 de julho 
a 31 de dezembro, o circuito de arte 10.10.10. Arte entre cidades. 

Cidade Europeia do Vinho 2018; Cultura 

2018-07-31 
Mais de 3 toneladas de resíduos recolhidas na Feira de S. Pedro 
Na edição de 2018 da Feira de S. Pedro foram recolhidas 3,6 toneladas de resíduos diferenciados. 
Desse total, 2.120 kg eram cartão, 940 kg plástico e 520 kg vidro. 

Ambiente 
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2018-08-02 
Aprovado concurso público para a aquisição de sistemas de controlo de tráfego 
O concurso público para a aquisição de sistemas inteligentes de controlo de tráfego foi aprovado 
em reunião de câmara, na passada terça-feira. 

Mobilidade 

2018-08-02 
“Porta-a-porta”, recolha seletiva de resíduos em Torres Vedras 
No âmbito do projeto “Valorsul Porta-a-Porta”, promovido pela Câmara Municipal de Torres Vedras 
e a Valorsul, já foram recolhidas mais de 2 toneladas de resíduos diferenciados. 

Ambiente 

2018-08-03 
Torres Vedras integra rede internacional CityFood 
Torres Vedras aderiu à Rede CityFood, sendo o terceiro município português a integrar esta rede 
internacional de governos locais. 

Mais 

2018-08-03 
Rede de Cidades de Carnaval da Região Centro reuniu em Torres Vedras 
A Rede de Cidades de Carnaval da Região Centro reuniu, esta terça-feira, em Torres Vedras. 

Cultura; Mais 

2018-08-03 
210 novos ecopontos no concelho de Torres Vedras 
Estão a ser instalados 210 novos ecopontos para a recolha seletiva de resíduos no concelho de 
Torres Vedras. 

Ambiente 

2018-08-09 
Presidente da Câmara Municipal realizou atendimento em Santa Cruz 
No âmbito da política de descentralização e de estabelecimento de proximidade com a população, 
o presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, Carlos Bernardes, realizou, ontem, 
atendimento ao munícipe, na Escola Básica do 1º Ciclo de Santa Cruz. 

Economia; Mais 
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2018-08-10 
Processo de renovação do Selo de Residente foi simplificado 
De forma a facilitar o processo de renovação do Selo de Estacionamento de Residente, a Câmara 
Municipal de Torres Vedras vem informar que o respetivo formulário e comprovativo de morada 
podem ser enviados para o e-mail geral@cm-tvedras.pt ou entregues no Balcão das Relações 
Públicas. 

Mobilidade 

2018-08-10 
Torres Vedras integra rede que promove a alimentação biológica nas escolas 
No âmbito do projeto “Rede de Transferência das BioCantinas”, o Município de Torres Vedras 
recebeu, nos dias 8 e 9 de agosto, a visita de três peritos, responsáveis por avaliar as condições 
para implementar, no Concelho, um modelo de boas práticas desenvolvido pelo Município de 
Mouans-Sartoux. 

Educação; Juventude 

2018-08-13 
Proposta para Rua dos Bombeiros Voluntários vence 11º “Pensar a Minha Rua" 
A proposta vencedora da 11ª edição do concurso “Pensar a Minha Rua”, que decorreu no âmbito 
da Semana Europeia da Mobilidade 2017, consiste numa intervenção na Rua dos Bombeiros 
Voluntários, na cidade de Torres Vedras. 

Mobilidade 

2018-08-14 
Torres Vedras acolhe sessões de formação sobre compostagem 
“Compostar, outra forma de reciclar” é o projeto da Valorsul que pretende fomentar a 
compostagem doméstica. A iniciativa chega a Torres Vedras em setembro, com o concelho a contar 
com a dinamização de 20 sessões de formação. 

Ambiente 

2018-08-16 
21º Cortejo Etnográfico recriou tradição em Santa Cruz 
A 21ª edição do Cortejo Etnográfico voltou a recriar as tradições da região no dia 15 de agosto, em 
Santa Cruz. 10 ranchos folclóricos percorreram as ruas da localidade divididos entre diferentes 
percursos que tinham o Largo Jaime Batista da Costa no horizonte. 

Cultura 

2018-08-16 
Orçamento Participativo Portugal: Torres Vedras apoia projeto sobre agueiros 
“Agueiros - O que são, o que os origina, como se identificam e o que fazer se for apanhado num 
agueiro?” é a proposta 448 que se encontra na fase de votação do Orçamento Participativo Portugal 
– OPP. 

Mais 
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2018-08-20 
“Noites do Parque”: agosto foi mês de música no Parque do Choupal 
O Parque do Choupal, em Torres Vedras, foi palco de mais uma edição do programa “Noites do 
Parque”. Momo, JP Simões e Kimi Djabaté foram os artistas que animaram as noites de sábado 
deste mês de agosto. 

Cultura 

2018-08-21 
Presidente da República prova vinhos da Cidade Europeia do Vinho 2018 na Fatacil 
A “Cidade Europeia do Vinho 2018” marca presença na Fatacil – Feira de Artesanato, Turismo, 
Agricultura, Comércio e Indústria de Lagoa, que decorre naquela cidade algarvia. 

Cidade Europeia do Vinho 2018 

2018-08-22 
Concurso Wine Discoveries recebeu 18 candidaturas 
A fase de inscrições do concurso Wine Discoveries - Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Torres 
Vedras terminou, no passado dia 15 de agosto, com 18 candidaturas apresentadas, das quais 11 
são ideias de negócio aplicáveis na área do Enoturismo, quatro na área da Viticultura e três na 
área da Enologia. 

Cidade Europeia do Vinho 2018 

2018-08-24 
Campanha de sensibilização sobre o consumo de álcool apresentada em Santa Cruz 
“A bebedeira passa. O resto não.” é o mote da campanha de sensibilização apresentada ontem na 
Pousada da Juventude de Santa Cruz, em Torres Vedras. 

Juventude 

2018-08-27 
FCT aprova candidatura de laboratório colaborativo em Torres Vedras 
SMART FARM COLAB – Laboratório Colaborativo para a Inovação Digital na Agricultura é um dos 20 
projetos de investigação aprovados pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) que irá obter 
financiamento ao longo dos próximos cinco anos. 

Economia 

2018-08-27 
A Câmara Municipal de Torres Vedras e a descentralização de competências 
Num momento em que têm vindo a público algumas declarações pondo em causa o avançar do 
processo de descentralização cuja lei-quadro foi aprovada na Assembleia da República a 18 de 
julho, com os votos favoráveis do PS e do PSD, a Câmara Municipal de Torres Vedras manifesta 
publicamente a sua disponibilidade para receber, a partir de 2019, as competências constantes do 
diploma em apreço. 

Mais 
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2018-08-28 
“Static” atrai milhares de pessoas a Santa Cruz 
Santa Cruz recebeu, entre 20 e 25 de agosto, a 12.ª edição do Static – Concurso de Homens-Estátua. 

Cultura; Mais; Turismo 

2018-08-29 
Atendimento com o presidente da Câmara Municipal teve lugar em Santa Cruz 
O presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, Carlos Bernardes, realizou ontem 
atendimento ao munícipe, na Escola Básica do 1.º Ciclo de Santa Cruz. 

Mais 

2018-08-30 
Lagar, a Plataforma Criativa que liga a fotografia à vinha e ao vinho 
Lagar – Plataforma Criativa para a Cidade Europeia do Vinho 2018 é a atividade que pretende aliar 
a fotografia à vinha e ao vinho de Torres Vedras e Alenquer. 

Cidade Europeia do Vinho 2018 

2018-08-30 
Encosta – Desenho de Rua: o desenho urbano voltou à Encosta de São Vicente 
Pelo segundo ano consecutivo, a Encosta de São Vicente, em Torres Vedras, deu o mote à atividade 
Encosta – Desenho de Rua, que decorreu entre 29 de julho e 5 de agosto. 

Cultura 

2018-09-04 
Câmara Municipal de Torres Vedras quer manter posto dos CTT em A dos Cunhados 
Depois de ter vindo a público, durante a última semana, a intenção de encerramento do posto dos 
CTT em A dos Cunhados, a Câmara Municipal de Torres Vedras irá oficiar o Conselho de 
Administração dos CTT no sentido de garantir que aquele serviço se mantenha na localidade, de 
acordo com deliberação do executivo municipal em Reunião de Câmara realizada esta terça-feira. 

Mais 

2018-09-04 
Vinhos A.Gosto: um mês de vinhos, petiscos e música no Largo de São Pedro 
O centro histórico de Torres Vedras foi palco da iniciativa Vinhos A.Gosto, que decorreu entre 1 
de agosto e 1 de setembro no Largo de São Pedro. 

Cidade Europeia do Vinho 2018 
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2018-09-05 
Torres Vedras quer redução do custo dos passes 
A Câmara Municipal de Torres Vedras quer a redução do custo dos passes dos transportes públicos. 
Carlos Bernardes, presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, deu a conhecer os esforços 
feitos naquele sentido ao executivo municipal, que esteve reunido esta terça-feira. 

Mobilidade 

 


