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2018-02-19 
Torres Vedras participou no primeiro Encontro de Cidades Resilientes 
O Serviço Municipal de Proteção Civil de Torres Vedras participou no 1o Encontro de Cidades 
Resilientes, que decorreu a 15 e 16 de fevereiro em Setúbal. 

Proteção Civil 

2018-02-19 
Torres Vedras e Alenquer na Gala de Encerramento da Cidade do Vinho 2017 
Os municípios de Torres Vedras e Alenquer marcaram presença na Gala de Encerramento da 
Cidade do Vinho 2017, que decorreu este fim-de-semana na Madalena, ilha do Pico, nos 
Açores. 

Cidade Europeia do Vinho 2018; Cultura; Mais; Turismo 

2018-02-19 
Estatísticas relativas ao funcionamento de equipamentos municipais em 2017 
No ano transato verificou-se uma considerável afluência de público nos equipamentos e 
serviços municipais, tendo nos mesmos sido contabilizadas 195.486 entradas/participações em 
atividades, o que acontece na sequência de uma tendência crescente que se vem verificando 
de há cinco anos a esta parte. 

Ambiente; Cultura; Educação; Juventude; Mais; Turismo 

2018-02-19 
Carnaval de Torres Vedras 2018 supera todas as expetativas 
Cerca de 400 mil pessoas visitaram Torres Vedras e mergulharam num Carnaval que atrai cada 
vez mais foliões, portugueses e estrangeiros. 

Cultura; Economia; Mais 

2018-02-20 
Ações de limpeza e desobstrução de linhas de água têm vindo a ser realizadas 
No corrente ano hidrológico, a Câmara Municipal, como é habitual, está a executar um 
conjunto de ações de limpeza e desobstrução de linhas de água, abrangendo uma extensão de 
cerca de 16km. 

Ambiente; Obras; Proteção Civil; Urbanismo 

2018-02-21 
Rede Adapt.Local reuniu em Torres Vedras 
Torres Vedras recebeu a terceira reunião do conselho geral da Rede de Municípios para a 
Adaptação Local às Alterações Climáticas (Adapt.Local), na qual foi analisada a proposta de 
programa de ação desta entidade para os próximos quatro anos. 

Ambiente; Economia; Mais; Mobilidade; Urbanismo 
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2018-02-23 
"Night Run" está de regresso... 
Foi na passada quarta-feira, 21 de fevereiro, com a 164.ª edição do "Night Run Torres Vedras", 
que regressou este programa de promoção da atividade física informal que consiste na 
realização de caminhadas e corridas em grupos. 

Atividade física; Mais 

2018-02-26 
Associação Portuguesa de Municípios com Centro Histórico reuniu em Torres Vedras 
Realizada no edifício da Câmara Municipal, tratou-se da primeira reunião da nova direção 
desta rede, recentemente eleita para o mandato 2018-2022, cuja vice-presidência foi 
assumida pela Câmara Municipal de Torres Vedras. 

Urbanismo 

2018-02-26 
PSP alerta para perigo do uso de telemóvel na condução 
A Polícia de Segurança Pública (PSP) de Torres Vedras promoveu uma ação de sensibilização 
que visava alertar para o perigo do uso do telemóvel durante a condução. 

Mobilidade; Proteção Civil 

2018-02-26 
Obras no concelho têm aumentado 
O movimento de processos de obras na Câmara Municipal tem vindo a registar uma tendência 
positiva gradual e sustentada de há cinco anos a esta parte. 

Economia; Obras; Urbanismo 

2018-02-27 
"Cidade Europeia do Vinho" esteve na “Essência do Vinho” 
A "Cidade Europeia do Vinho Torres Vedras/Alenquer 2018" esteve representada no evento 
"Essência do Vinho", que se realizou no Palácio da Bolsa, no Porto, entre os dias 22 e 25 de 
fevereiro. 

Cidade Europeia do Vinho 2018; Economia; Turismo 

2018-02-27 
"Cidade Europeia do Vinho 2018": Torres Vedras e Alenquer recebem o testemunho 
Os municípios de Torres Vedras e Alenquer receberam o testemunho da cidade de Cambados, 
na província espanhola de Pontevedra, que foi “Cidade Europeia do Vinho” em 2017. 

Cidade Europeia do Vinho 2018; Cultura; Mais 

2018-02-28 
“Cidade Europeia do Vinho 2018” em destaque na BTL 
A “Cidade Europeia do Vinho 2018” está em destaque na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) que 
arrancou esta quarta-feira na FIL, no Parque das Nações. 

Cidade Europeia do Vinho 2018; Cultura; Turismo 
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2018-03-01 
Condicionamento de trânsito entre a Lobagueira e a Ereira 
O trânsito encontra-se condicionado na Estrada Municipal 558, entre as localidades de 
Lobagueira e Ereira, devido à queda de uma árvore de grande porte. 

Mobilidade; Proteção Civil 

2018-03-02 
Linhas de Torres Vedras são monumento nacional 
O conjunto fortificado das Linhas de Torres Vedras foi declarado património nacional, 
informou a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) esta sexta-feira. 

Cultura 

2018-03-04 
Gala de abertura da “Cidade Europeia do Vinho 2018” 
A programação da “Cidade Europeia do Vinho 2018” arrancou oficialmente este sábado com a 
Gala de Abertura na Câmara Municipal de Lisboa. 

Cidade Europeia do Vinho 2018; Cultura 

2018-03-06 
Candidatura para preservação do Ruivaco-do-Oeste aprovada 
“Ruivaco-do-Oeste – Gestão Ativa da Espécie e do Ecossistema” foi a candidatura apresentada 
pelo Município de Torres Vedras ao Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
dos Recursos – POSEUR que foi aprovada na totalidade. 

Ambiente 

2018-03-06 
Torres Vedras na 4a reunião da Rede Europeia de “Cidades Green Leaf” 
A 4ª reunião da Rede Europeia de “Cidades Green Leaf” decorreu em Galway, na Irlanda. 

Ambiente 

2018-03-07 
Carnaval de Torres Vedras cada vez mais sustentável 
O Carnaval de Torres Vedras viu, mais uma vez, vincada a sua componente ambiental. A 
edição deste ano, que se assumiu como um Eco Evento, deu origem a 9604 kg de embalagens 
de plástico e 2080 kg de vidro que foram encaminhados para a reciclagem. 

Ambiente; Cultura 

2018-03-07 
Torres Vedras e Oeste conquistam distinção na ITB Berlin 
O município de Torres Vedras e o Oeste de Portugal conquistaram, enquanto Quality Coast, o 
1º lugar na categoria "Best of Cities, Communities & Culture", distinção atribuída esta quarta-
feira em Berlim pela "Green Destinations", no âmbito da "ITB Berlin", uma das mais 
importantes feiras de viagem 

Ambiente; Turismo 



Listagem com as principais notícias de 16 de fevereiro de 2018 a 18 de abril de 2018 

 

 5 

2018-03-07 
Executivo Municipal visita as instalações da Física 
O Executivo da Câmara Municipal de Torres Vedras realizou uma visita à Associação de 
Educação Física e Desportiva de Torres Vedras esta terça-feira. 

Atividade física; Mais 

2018-03-08 
“Cidade Europeia do Vinho 2018” na Bolsa de Turismo de Lisboa 
A “Cidade Europeia do Vinho 2018” esteve presente na Bolsa de Turismo de Lisboa – BTL, que 
decorreu de 28 de fevereiro a 4 de março na FIL, no Parque das Nações, em Lisboa. 

Cidade Europeia do Vinho 2018; Turismo 

2018-03-08 
Ministério da Agricultura apoia a “Cidade Europeia do Vinho 2018” 
A “Cidade Europeia do Vinho 2018”, distinção atribuída pela Rede Europeia das Cidades do 
Vinho – RECEVIN aos municípios de Torres Vedras e Alenquer, conta com o apoio do Ministério 
da Agricultura. 

Cidade Europeia do Vinho 2018; Economia; Mais 

2018-03-08 
Torres Vedras planta 6.000 árvores autóctones 
Cerca de 35 crianças do Colégio Quinta do Mar, na Póvoa de Penafirme, rumaram até Torres 
Vedras com o objetivo de ajudar a reflorestar o concelho. 

Ambiente; Educação 

2018-03-09 
Arquivo EPHEMERA de volta a Torres Vedras 
“A Propaganda nas Eleições Presidenciais dos EUA – 2016” é o nome da exposição que está 
patente na Biblioteca Municipal de Torres Vedras. A recente campanha eleitoral para a 
Presidência dos Estados Unidos da América dá o mote a esta mostra, que apresenta material 
da coleção EPHEMERA, arquivo de José Pacheco Pereira. 

Cultura 

2018-03-12 
Torres Vedras assina protocolo com a Universidade do Porto 
A Câmara Municipal de Torres Vedras assinou um protocolo com a Universidade do Porto, na 
última quinta-feira. A parceria, assinada entre aquela instituição académica e 50 municípios, 
tem como objetivo combater a desertificação desses territórios apoiando a empregabilidade 
dos estudantes e recém-graduados. 

Educação; Juventude 
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2018-03-12 
Secretária de Estado do Turismo apoia a “Cidade Europeia do Vinho 2018” 
Ana Mendes Godinho, secretária de Estado do Turismo, declarou o seu apoio à “Cidade 
Europeia do Vinho 2018”. A distinção, atribuída aos municípios de Torres Vedras e Alenquer 
pela Rede Europeia das Cidades do Vinho - RECEVIN, conta, desta forma, com o apoio daquela 
secretaria de Estado. 

Cidade Europeia do Vinho 2018; Mais; Turismo 

2018-03-12 
Autarcas do concelho reuniram-se no âmbito de visita pastoral 
No término da visita pastoral do patriarcado à vigararia de Torres Vedras, o auditório do 
Centro Pastoral acolheu um encontro com autarcas do concelho. 

Mais 

2018-03-12 
Torres Vedras e Alenquer apresentam programa da “Cidade Europeia do Vinho 2018” 
A primeira fase da programação da “Cidade Europeia do Vinho 2018” foi apresentada esta 
segunda-feira, numa conferência de imprensa que decorreu na Câmara Municipal de Torres 
Vedras. Carlos Bernardes, presidente da autarquia torriense, começou por introduzir o 
programa agradecendo a todos os parceiros. 

Cidade Europeia do Vinho 2018; Cultura; Economia; Turismo 

2018-03-13 
Torres Vedras sobe em ranking de atratividade 
Torres Vedras subiu para a 21ª posição do “Portugal City Brand Ranking”, índice que avalia a 
atratividade dos concelhos portugueses para viver, visitar ou investir. 

Economia; Mais; Turismo 

2018-03-13 
Grupo de norte-americanos visita a “Cidade Europeia do Vinho 2018” 
Um grupo de 34 norte-americanos visitou, esta segunda-feira, os concelhos que dão forma à 
“Cidade Europeia do Vinho 2018”. A comitiva incluía enólogos, produtores de vinho, enófilos e 
um jornalista, que vieram de vários pontos dos Estados Unidos da América. 

Cidade Europeia do Vinho 2018; Mais 

2018-03-14 
Comitiva holandesa visita Torres Vedras 
Além do vice-presidente da Câmara de Veere, a comitiva integra professores, profissionais do 
setor da hotelaria e restauração e outros curiosos, que chegaram a Torres Vedras no domingo 
e começaram por visitar diversos pontos do centro histórico da cidade. 

Juventude; Turismo 
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2018-03-15 
Serralves inaugura exposição na Galeria Municipal de Torres Vedras 
“A Minha Casa É a Tua Casa: Imagens do Doméstico e do Urbano na Coleção de Serralves” é o 
nome da mostra que foi inaugurada esta quarta-feira na Paços – Galeria Municipal de Torres 
Vedras. 

Cultura 

2018-03-15 
Torres Vedras participou em reunião de parceria europeia para a mobilidade 
Decorreu em Karlsruhe, na Alemanha, a 6.ª reunião da Parceria para a Mobilidade Urbana, na 
qual o Município foi convidado a participar. 

Ambiente; Mobilidade; Urbanismo 

2018-03-16 
Torres Vedras marcou presença no "Fórum Futurália" 
Torres Vedras esteve presente no "Fórum Futurália" que teve lugar ontem, dia 15 de março, 
na Feira Internacional de Lisboa, o qual se integra no evento "Futurália", o maior 
acontecimento que se realiza anualmente em Portugal em matéria de oferta de 
educação/formação. 

Economia; Educação; Juventude 

2018-03-17 
Penafirme recebeu Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos 
O 14º Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos decorreu, esta sexta-feira, no Externato de 
Penafirme. 1951 alunos, em representação de 435 estabelecimentos de ensino do país, 
rumaram a Póvoa de Penafirme para participar na competição, que decorreu ao longo de todo 
o dia. 

Educação; Juventude 

2018-03-19 
"Semana INOV-E – Empreender em Torres Vedras" teve a sua quinta edição 
Tratou-se de uma semana dedicada ao empreendedorismo e negócios, a qual parte, recorde-
se, do "TORRES INOV-E", um programa de empreendedorismo com uma aposta clara na 
Economia Baseada no Conhecimento, que acolhe projetos e negócios assentes em ideias novas 
e diferenciadoras. 

Economia 

2018-03-20 
Modernização da Linha do Oeste foi apresentada e discutida nos Paços do Concelho 
O auditório do Edifício dos Paços do Concelho acolheu ontem, dia 19 de março, uma sessão de 
esclarecimento relacionada com o período de discussão pública relativo à modernização da 
Linha Ferroviária do Oeste. 

Mobilidade; Obras 
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2018-03-21 
Projeto municipal de desporto sénior teve o seu encontro de Páscoa 
Cerca de 300 seniores reuniram-se na manhã do dia 19 de março no Pavilhão Multiusos para o 
encontro de Páscoa do "Mexa-se para a Vida!". 

Atividade física; Seniores 

2018-03-22 
Ciclo de Nuno Côrte-Real premiado pela Sociedade Portuguesa de Autores 
"Agora Muda Tudo" é o ciclo de canções do compositor Nuno Côrte-Real que foi distinguido 
pela Sociedade Portuguesa de Autores – SPA como Melhor Trabalho de Música Erudita. O 
concerto foi criado no âmbito do 10º aniversário da "Temporada Darcos", da qual Nuno Côrte-
Real é o diretor artístico, e teve estreia em Torres Vedras no ano passado. 

Cultura 

2018-03-23 
Aves da Foz do Sizandro foram documentadas em publicação 
Foi apresentado no Centro de Educação Ambiental o "Guia de Aves da Foz do Sizandro", 
estando patente neste equipamento municipal uma exposição alusiva a esta publicação. 

Ambiente; Educação; Mais; Turismo 

2018-03-23 
Poesia foi de novo celebrada em Torres Vedras 
O Dia Mundial da Poesia foi assinalado pela Câmara Municipal com um conjunto de ações 
realizadas recentemente. 

Cultura 

2018-03-24 
António Costa acompanha limpeza de terrenos em Torres Vedras 
António Costa visitou os trabalhos de limpeza das Faixas de Gestão de Combustível que 
decorrem no concelho de Torres Vedras. O primeiro-Ministro esteve, este sábado, na Estrada 
Nacional 361 – 1, junto à localidade de Campelos. 

Proteção Civil 

2018-03-26 
Município tem sensibilizado a população para a desmatação de terrenos 
O Município tem vindo a desenvolver um conjunto de ações com o objetivo de esclarecer e 
sensibilizar a população para o cumprimento voluntário das faixas de gestão de combustível. 

Ambiente; Proteção Civil;  
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2018-03-26 
"Sopas de Pedra" foram este ano dedicadas ao "Vinho" 
Em ano em que Torres Vedras e Alenquer são "Cidade Europeia do Vinho", o evento "Sopas de 
Pedra" teve lugar nas antigas instalações do Instituto da Vinha e do Vinho, em Torres Vedras, 
com uma comunicação de Rui Vieira Nery sobre "O Vinho no Cancioneiro Musical Português". 

Cidade Europeia do Vinho 2018; Economia; Turismo 

2018-03-27 
EcoCampus presente em seminário sobre economia circular 
O EcoCampus de Torres Vedras marcou presença no seminário “Economia Circular na Região 
de Lisboa e Vale do Tejo”, que decorreu em Cascais na última quinta-feira. Jorge Dias, 
responsável pelo projeto EcoCampus, fez uma apresentação onde deu a conhecer a 
plataforma de empreendedorismo. 

Economia 

2018-03-27 
Município associou-se de novo à "Hora do Planeta" 
O Município aderiu mais uma vez, no dia 24 de março, à iniciativa "Hora do Planeta", tendo 
nesse âmbito sido desligadas, entre as 20h30 e as 21h30, as luzes do Edifício dos Paços do 
Concelho. 

Ambiente 

2018-03-29 
Projetos para a Biblioteca Municipal e Museu do Brinquedo em exposição 
Os projetos que integraram o concurso público para a conceção e elaboração do projeto para 
a Biblioteca Municipal e Museu do Brinquedo de Torres Vedras estão agora em exposição. A 
mostra, patente até ao dia 1 de junho, foi inaugurada esta quarta-feira no átrio do Edifício 
Multisserviços da Câmara Municipal de Torres Vedras. 

Cultura; Urbanismo 

2018-03-29 
Atendimentos descentralizados prosseguiram em Campelos e Outeiro da Cabeça 
A ronda de atendimentos do presidente da Câmara Municipal prosseguiu ontem, dia 28 de 
março, na União das Freguesias dos Campelos e Outeiro da Cabeça. 

Mais 

2018-04-02 
Efemérides na área da sustentabilidade voltaram a ser assinaladas pelo Município 
A Câmara Municipal voltou, em 2018, a associar-se às comemorações do Dia da Árvore/Dia 
Mundial da Floresta e à Semana da Primavera Biológica com um conjunto de ações. 

Ambiente; Educação; Mais 
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2018-04-02 
Música e desporto marcam fim-de-semana de Páscoa em Santa Cruz 
“Santa Cruz Spring Break” foi o programa de atividades promovido pela Câmara Municipal de 
Torres Vedras durante o fim-de-semana prolongado da Páscoa, em que música e desporto 
estiveram em destaque. 

Atividade física; Cultura; Juventude 

2018-04-03 
Agrupamento de Escolas Madeira Torres de azul pelo autismo 
O Agrupamento de Escolas Madeira Torres iluminou-se de azul no Dia Mundial da 
Consciencialização do Autismo, que se assinalou esta segunda-feira. 

Educação 

2018-04-03 
Torres Vedras integra ranking em Estudo sobre impacto de Fundos Europeus 
Torres Vedras é o terceiro município com melhor desempenho, entre os de média dimensão 
na região Centro, no que se refere ao impacto de Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento. Esta é a conclusão de um artigo científico publicado na revista 
suíça Sustainability, no passado dia 21 de março. 

Agenda 2030; Ambiente; Desenv. social; Economia; Mais 

2018-04-03 
Donativo através de Consignação de IRS 2018 
Saiba quais as entidades do concelho de Torres Vedras que podem ser beneficiárias. 

Economia; Mais 

2018-04-03 
Alteração à circulação no Largo de São Pedro e zona envolvente 
O Largo de São Pedro e a zona envolvente vão ser alvo de uma intervenção funcional que 
pretende definir uma maior e mais segura circulação pedonal, assim como uma melhor 
circulação rodoviária no centro histórico da cidade de Torres Vedras. 

Mobilidade; Orden. do território; Urbanismo 

2018-04-06 
Trabalhos na variante de A dos Cunhados continuam 
A primeira fase dos trabalhos de construção da variante de A dos Cunhados continua a 
decorrer. 

Obras 

2018-04-09 
Gestão florestal sustentável no concelho foi alvo de balanço e projeção 
Na mais recente reunião do executivo municipal foi efetuado um balanço dos últimos 10 anos 
de “gestão florestal sustentável no concelho” e perspetivado o futuro do território nessa 
área. 

Ambiente; Economia; Orden. do território 

http://www.mdpi.com/journal/sustainability/about
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2018-04-09 
Concelho foi palco para uma ação de formação sobre fogo controlado 
A Quinta da Charneca, no Casal do Palear (situada no território da União das Freguesias de 
Carvoeira e Carmões), foi palco para uma ação de fogo controlado realizada no âmbito de um 
curso de fogo controlado, para a credenciação de técnicos especializados para esta atividade. 

Ambiente; Economia; Proteção Civil 

2018-04-09 
Torreense condecorado em Belém pelo Presidente da República 
O Sport Clube União Torreense foi condecorado pelo Presidente da República com o grau de 
membro honorário da Ordem do Mérito. A entrega das insígnias decorreu na passada sexta-
feira no Palácio de Belém, onde Marcelo Rebelo de Sousa recebeu a direção do Clube, além 
de uma comitiva que integrava cerca 

Atividade física; Mais 

2018-04-10 
Câmara Municipal voltou a animar as férias da Páscoa de crianças do concelho 
Atividades desportivas, culturais e pedagógicas foram proporcionadas pela Câmara Municipal 
no âmbito do programa "Tempo de Férias - Pascoa 018", no qual se contabilizaram 119 
participações. 

Atividade física; Cultura; Economia; Educação 

2018-04-10 
Seminário abordou a geologia na cultura da vinha na região 
No âmbito do programa da “Cidade Europeia do Vinho Torres Vedras/Alenquer”, realizou-se 
entre os dias 6 e 8 de abril, nestes concelhos, o Seminário "A Geologia na rota do vinho e da 
vinha na região de Lisboa". 

Cultura; Economia; Educação; Mais 

2018-04-10 
Torres Vedras vai ter "Espaço Empresa" 
Torres Vedras é um dos municípios que irá receber o Espaço Empresa. O Município, através da 
Comunidade Intermunicipal do Oeste – OesteCIM, assinou um protocolo que visa a 
implementação municipal deste projeto com o IAPMEI, a AICEP e a AMA. 

Economia 

2018-04-11 
Investimento em Santa Cruz tem valor socioambiental de 2,1 milhões de euros 
O investimento na costa do concelho de Torres Vedras assume um valor socioambiental de 2,1 
milhões de euros. A conclusão é do estudo “O Lado Verde da Bandeira Azul”, que foi 
apresentado esta terça-feira em Lisboa, e que mostra o valor dos benefícios socioambientais 
em termos económicos que resultam dos investimentos feitos durante os 30 anos do programa 
“Bandeira Azul” em Portugal. 

Economia 
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2018-04-11 
Projeto “Juntos APECI e Associação Salvador” foi apresentado 
A Associação Salvador e a APECI (Associação para a Educação de Crianças Inadaptadas de 
Torres Vedras), com o apoio da Câmara Municipal, apresentaram no dia 9 de abril, no 
auditório do Edifício dos Paços do Concelho, o projeto “Juntos APECI e Associação Salvador”. 

Atividade física; Cultura; Desenv. social; Mais 

2018-04-11 
Concurso Nacional de Leitura (também) passa pelo concelho… 
A Biblioteca Municipal acolheu ontem, dia 10 de abril, a fase concelhia do Concurso Nacional 
de Leitura relativa ao corrente ano letivo. 

Cultura; Educação 

2018-04-12 
Exposição do projeto “Embaixadores pela Biodiversidade” esteve no Arena Shopping 
O centro comercial Arena Shopping acolheu a exposição do projeto “Embaixadores pela 
Biodiversidade”, organizada pelos municípios de Torres Vedras e da Lourinhã, a qual se 
integra no projeto "Conhecer para Preservar". 

Ambiente; Educação 

2018-04-12 
Torres Vedras no Top 100 do ranking da transparência 
Torres Vedras está entre os 100 municípios portugueses mais “transparentes”. O Município 
ocupa a 84ª posição no ranking que avalia o Índice de Transparência Municipal dos 308 
municípios durante o ano passado, subindo 124 posições relativamente a 2016. 

Agenda 2030; Ambiente; Atividade física; Cultura; Desenv. social; Economia; Educação; Info. 
geográfica; Juventude; Mais; Mobilidade; Obras; Orden. do território; Turismo; Urbanismo 

2018-04-12 
Torres Vedras em destaque no Fórum Internacional do Turismo 
O Município de Torres Vedras esteve em destaque no Fórum Internacional do Turismo – FIT’18, 
que decorreu no dia 4 de abril em Vila Nova de Gaia. Carlos Bernardes integrou o painel do 
encontro que se dedicou ao tema “Crescimento do turismo português: como partilhar o 
sucesso”, partilhando as boas práticas de Torres Vedras no âmbito do Turismo. 

Turismo 

2018-04-13 
Carlos Bernardes visita Irlanda para captação de investimentos em Torres Vedras 
Carlos Bernardes, presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, está a efetuar uma visita 
oficial à cidade de Dublin e ao Município de Fingal, na Irlanda. O objetivo da visita passa por 
captar investimentos nas áreas do turismo, da agricultura e do imobiliário no concelho de 
Torres Vedras. 

Economia 
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2018-04-16 
650 Utentes do programa de desporto sénior participaram na Corrida Sempre Mulher 
No passado domingo, 15 abril, 650 utentes do programa do desporto sénior “Mexa-se para a 
Vida” promovido pela Câmara Municipal de Torres Vedras, participaram na Corrida Sempre 
Mulher. 
Atividade física; Seniores 

2018-04-16 
Centro de Marcha e Corrida de Torres Vedras foi inaugurado 
O Centro de Marcha e Corrida de Torres Vedras foi inaugurado este sábado no Centro de 
Educação Ambiental, no Parque Verde da Várzea, em Torres Vedras. A manhã começou com 
uma cerimónia protocolar que marcou a abertura do espaço, que contou com a presença de 
Laura Rodrigues, vereadora da Atividade Física e vice-presidente da Câmara Municipal de 
Torres Vedras, Rui Vieira, da Federação Portuguesa de Atletismo, e Paulo Pereira, presidente 
do Clube Académico de Penafirme. 

Atividade física 

2018-04-16 
Falecimento do Padre António Marques Crispim 
O Padre António Marques Crispim faleceu, este sábado, aos 84 anos. Natural de Póvoa de 
Penafirme, era Sacerdote da Ordem dos Franciscanos, tendo integrado a Fraternidade do 
Varatojo. 

Mais 

2018-04-16 
Falecimento de Benjamim Reis 
Benjamim Reis faleceu esta segunda-feira. Passando a maior parte dos seus dias na Rua 9 de 
Abril, em Torres Vedras, era conhecido pela maioria dos torrienses. 

Mais 

2018-04-17 
Município de Torres Vedras investe 3 milhões na rede viária 
Foi hoje aprovada por unanimidade, em Reunião de Câmara, a proposta pela qual o Município 
de Torres Vedras investirá 3 milhões de euros na rede viária municipal, no período temporal 
de 2019 a 2021. 

Mobilidade; Obras 

 


