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2018-09-11 

Simulacro testa capacidade de resposta dos meios de salvamento nas praias 
No âmbito do projeto Praia Segura, realizou-se hoje um simulacro de um salvamento aquático 
na Praia Formosa, em Santa Cruz. 

Ambiente; Proteção Civil 

2018-09-11 

Fim de semana de atletismo e acrobacias aéreas em Santa Cruz 
A costa torriense ficou marcada por movimento na terra e no céu ao longo deste domingo. O 
dia começou com a II Corrida Sealand Santa Cruz, que contou com uma caminhada e uma 
corrida, de 6 e 10 km, respetivamente. 

Atividade física 

2018-09-12 

Obras nas futuras instalações do Museu Joaquim Agostinho avançam em breve 
Foi assinado, esta quarta-feira, o Contrato de Empreitada para Reabilitação de Edifício para o 
Museu Joaquim Agostinho. 

Cultura; Obras 

2018-09-13 

"IULCOME" volta a trazer jovens universitários até Torres Vedras 
Cerca de 50 jovens universitários estiveram hoje em Torres Vedras no âmbito do IULCOME 2018, 
uma ação de voluntariado destinada aos estudantes que integram o 1.º ano de formação 
académica no ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa. 

Desenvolvimento social; Educação; Juventude 

2018-09-17 

“Cidade Europeia do Vinho 2018” tem 100 parceiros de restauração 
Cerca de 100 estabelecimentos de restauração são parceiros da “Cidade Europeia do Vinho 
2018”, galardão atribuído a Torres Vedras e Alenquer ao longo deste ano. 

Cidade Europeia do Vinho 2018; Turismo 

2018-09-18 

Abertura do ano letivo assinalada na Comunidade de Aprendizagem “Farol” 
O presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, Carlos Bernardes, e a vereadora da 
Educação da Câmara Municipal de Torres Vedras, Laura Rodrigues, assinalaram ontem a 
abertura do ano letivo visitando a Comunidade de Aprendizagem “Farol”, na escola da Orjariça. 

Educação 
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2018-09-18 

Vinhos de Torres Vedras premiados em concurso de Vinhos da Região de Lisboa 
Os vinhos de Torres Vedras foram distinguidos na entrega de prémios “Melhores Vinhos da 
Região de Lisboa 2018” que teve lugar ontem, na sala da biblioteca e arquivo da Câmara 
Municipal de Lisboa. Foram atribuídas cinco medalhas aos néctares do concelho de Torres 
Vedras, que estiveram entre os 146 vinhos, aguardentes e espumantes a concurso. 

Cidade Europeia do Vinho 2018; Mais 

2018-09-19 

Vinhos de Lisboa abrem loja no Mercado da Ribeira 
Os vinhos da “Cidade Europeia do Vinho 2018” estiveram em destaque na inauguração da 
primeira loja dos Vinhos de Lisboa. O Mercado da Ribeira, em Lisboa, foi o local escolhido para 
abertura do novo ponto de venda, onde foi possível, na cerimónia de inauguração, no dia 17 de 
setembro, degustar os vinhos dos produtores de Torres Vedras e de Alenquer. 

Cidade Europeia do Vinho 2018; Mais 

2018-09-20 

Época balnear de 2018 encerrou com balanço positivo 
A Praia Formosa foi o cenário escolhido para a realização da sessão de encerramento da época 
balnear de 2018, no dia 16 de setembro. 

Mais; Proteção Civil 

2018-09-21 

Presidente internacional da ONG Lions Clubs International visitou Torres Vedras 
O presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, Carlos Bernardes, recebeu no dia 16 de 
setembro, nos Paços do Concelho, a visita da presidente internacional da Lions Clubs 
Internacional, Gudrun Yngvadottir. Com cerca de 1,5 milhões de sócios em 212 países, a Lions 
Clubs Internacional é uma organização não-governamental (ONG) que ajuda projetos 
humanitários a nível mundial. 

Mais 

2018-09-21 

Autocarro 100% elétrico apresentado em Torres Vedras 
No âmbito da Semana Europeia da Mobilidade 2018, foi ontem apresentado em Torres Vedras 
um novo modelo de autocarro 100% elétrico, com zero emissões de CO2, que circulou pela 
cidade a título experimental. 

Ambiente; Mobilidade 

2018-09-24 

Marginal Ativa promoveu atividade física informal em Santa Cruz 
A 2.ª edição de 2018 do evento Marginal Ativa teve lugar ontem, em Santa Cruz, com centenas 
de pessoas a aproveitar o domingo em família para participar nesta sessão de promoção da 
atividade física informal. 
 
Atividade física 



Listagem com as principais notícias de 6 de setembro de 2018 a 21 de novembro de 2018 

 

3 
 

2018-09-24 

Música e Teatro no Largo Co(n)vida 2018 
A sétima edição do Largo Co(n)vida decorreu de 7 a 22 de setembro na Cidade de Torres Vedras 
e convidou a população a fruir de espetáculos de música e teatro em praças e largos do Centro 
Histórico. 

Cultura 

2018-09-25 

Empresa torriense UAVision participa em exercício no âmbito da NATO 
A UAVision, empresa torriense, participou na passada semana no exercício militar REP18, um 
exercício de experimentação aeronaval organizado pelo Marinha Portuguesa no âmbito da 
NATO, que decorreu em Sesimbra e Santa Cruz, também com demonstrações na região de 
Peniche. 

Economia 

2018-09-25 

Um dos dinossauros carcarodontossaurídeos mais antigos descoberto no concelho 
Foi descoberto em Torres Vedras um dos dinossauros carcarodontossaurídeos mais antigos do 
mundo. Fósseis de um dinossáurio carnívoro indicam a presença de carcarodontossáurios no 
Jurássico Superior de Portugal há 145 milhões de anos. 

Mais 

2018-09-25 

Torres Vedras tem um portal dedicado à mobilidade 
No âmbito das atividades da Semana Europeia da Mobilidade, Torres Vedras apresentou, no dia 
22 setembro, o portal da Mobilidade de Torres Vedras. A apresentação contou com a presença 
de Carlos Bernardes, presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, Hugo Lucas, vereador 
da Mobilidade da Câmara Municipal de Torres Vedras e César Costa, presidente do Conselho de 
Administração da Promotorres. 

Mobilidade 

2018-09-25 

Oito ideias de negócio selecionadas para a final do Wine Discoveries 
Os participantes do Wine Discoveries - Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Torres Vedras 
frequentaram, no passado fim de semana, um curso intensivo de empreendedorismo, no edifício 
dos Paços do Concelho de Alenquer. 

Cidade Europeia do Vinho 2018; Mais 

2018-09-26 

Torres Vedras participou no Fórum CIVITAS 2018 
O Município de Torres Vedras esteve representado no Fórum CIVITAS, que este ano se realizou 
em Umea, Suécia, entre 19 e 21 de setembro. 

Ambiente; Mais; Mobilidade 
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2018-09-26 

Assinados contratos de empreitada de obras no âmbito do PEDU 
Foram assinados, no dia 24 de setembro, os Contratos de Empreitada para Requalificação 
Paisagística e Ambiental da Vala dos Amiais - PARU.05 e Construção de Ciclovias Urbanas na 
Cidade de Torres Vedras - PAMUS.03. 

Mobilidade; Obras 

2018-09-27 

Museu do Ciclismo Joaquim Agostinho já tem Conselho Consultivo 
O Conselho Consultivo do Museu do Ciclismo Joaquim Agostinho foi apresentado ontem nas 
futuras instalações do Museu. 

Atividade física; Cultura 

2018-09-27 

Feira da Caça, Pesca e Natureza do Oeste regressou ao Turcifal 
A Feira da Caça, Pesca e Natureza do Oeste regressou à vila do Turcifal, durante os dias 21, 22, 
e 23 de setembro, para celebrar e divulgar o património cinegético, natural e paisagístico. 

Ambiente; Mais 

2018-09-29 

Intervenção para prevenção de riscos de saúde pública 
Na sequência da existência de problemas associados à proliferação de aves nas imediações da 
Escola Básica Padre Francisco Soares e do Hospital de Torres Vedras a Câmara Municipal de 
Torres Vedras irá intervir no local para minimizar e prevenir riscos de saúde pública. 

Ambiente; Proteção Civil 

2018-10-01 

Torres Vedras acolheu reunião do Centro Europeu de Paleontologia 
A reunião anual do Centro Europeu de Paleontologia decorreu entre 18 e 21 de setembro, em 
Torres Vedras. 

Cultura 

2018-10-02 

Protocolo com a Valorsul entrega 80 mil euros a Campelos e Outeiro da Cabeça 
A Junta de Freguesia da União das Freguesias de Campelos e Outeiro da Cabeça recebeu uma 
verba de 80.663 euros que serão direcionados a projetos de quatro instituições locais. O valor 
foi entregue esta segunda-feira, 1 de outubro, e resulta do Acordo Parassocial da Valorsul. 

Ambiente; Mais 
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2018-10-02 

Roteiro cultural percorreu as igrejas do centro histórico de Torres Vedras 
No âmbito das Jornadas Europeias do Património, realizou-se, no dia 29 de setembro, uma visita 
guiada às igrejas de Torres Vedras que foram requalificadas recentemente. 

Cultura 

2018-10-02 

Torres Vedras no Top 100 de Destinos Sustentáveis do mundo 
Torres Vedras está no Top 100 de Destinos Sustentáveis do mundo, a par das Serras do Socorro 
e Archeira e da Região Oeste de Portugal. As distinções foram atribuídas pela Green 
Destinations, a 27 de setembro, em Nimega, na Holanda, reconhecendo os esforços destes 
territórios em torno do turismo responsável. 

Ambiente 

2018-10-03 

Projeto “Eu vou a pé para a escola” promove a autonomia das crianças 
Foi inaugurado, no dia 1 de outubro, o primeiro percurso do projeto “Eu vou a pé para a escola” 
do ano letivo de 2018/2019. 

Educação 

2018-10-03 

Espaço Primavera celebrou 1º aniversário de portas abertas 
O Espaço Primavera – Centro Municipal da Juventude celebrou o seu 1º aniversário no sábado, 
29 de setembro, com um conjunto de atividades para jovens que decorreram dentro e fora das 
portas deste equipamento. O dia começou com uma demonstração e um mini "workshop" de 
"longboard dancing". 

Juventude 

2018-10-03 

Abastecimento de água vai ser reforçado em Monte Redondo 
O contrato de adjudicação do Reservatório de Água de Monte Redondo foi assinado esta 
segunda-feira, Dia Nacional da Água, naquela localidade. O contrato no valor de 450 mil euros 
foi assinado entre o presidente do Conselho de Administração dos SMAS de Torres Vedras, Carlos 
Bernardes, e a empresa AECI, Lda. 

Ambiente 

2018-10-04 

Região Oeste vai ter um Geoparque 
Foi registada, no dia 27 de setembro, a Associação Geoparque Oeste – AGEO que será 
responsável por desenvolver a candidatura do Aspiring Geoparque Oeste a Geoparque Mundial 
da UNESCO. 

Ambiente; Mais 
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2018-10-04 

“La Verdi”, orquestra de Milão atuou em Torres Vedras 
A Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi atuou no Teatro-Cine de Torres Vedras, no dia 29 de 
setembro. Integrado na “Temporada Darcos”, este foi o primeiro concerto da orquestra em 
Portugal, onde foi dirigida pelo maestro e compositor torriense Nuno Côrte-Real. 

Cultura 

2018-10-04 

Município de Torres Vedras apoia projeto de cuidados de saúde ao domicílio 
Foi aprovado em reunião de Câmara, no dia 2 de outubro, a concessão de apoio financeiro para 
o projeto “Domicílios”. Este projeto, criado em 2016, consiste na prestação de cuidados de 
saúde primários ao domicílio dos utentes com dificuldades em deslocarem-se até ao Centro de 
Saúde. 

Desenvolvimento social 

2018-10-04 

Torres Vedras assinalou Dia Nacional da Água 
O Município de Torres Vedras assinalou o Dia Nacional da Água com um conjunto de atividades 
que tiveram como objetivo sensibilizar a população para a importância da água. 

Ambiente 

2018-10-04 

“Mar de Histórias” torriense integrou Festa do Outono de Serralves 
O Município de Torres Vedras participou na 10ª edição da Festa do Outono, que decorreu na 
Fundação Serralves a 29 e 30 de setembro, com a atividade “Mar de Histórias”. "Ahab e a Baleia 
Branca", de Manuel Marsol, foi o livro que deu origem a esta leitura encenada. 

Cultura 

2018-10-08 

Arrancou requalificação biofísica e paisagística dos rios Alcabrichel e Sizandro 
Sete troços dos rios Alcabrichel e Sizandro estão a ser alvo de trabalhos de requalificação 
biofísica e paisagística. Os trabalhos tiveram início junto ao Ecoparque da Macieira, no Maxial, 
e decorrem no âmbito da operação “Ruivaco-do-Oeste | Gestão Ativa da Espécie e do 
Ecossistema”. 

Ambiente 

2018-10-08 

Projeto da Biblioteca Municipal e Museu do Brinquedo está a ser desenvolvido 
O contrato de elaboração do Projeto da Biblioteca Municipal e do Museu do Brinquedo de Torres 
Vedras foi assinado hoje, no atual edifício da Biblioteca Municipal. 

Obras 
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2018-10-09 

Programa “Olá Setembro!” proporcionou um regresso às aulas mais informado 
A Câmara Municipal de Torres Vedras promoveu, pelo terceiro ano consecutivo, um conjunto 
de atividades e iniciativas destinadas à comunidade educativa do Concelho, com o objetivo de 
trazer novidades e informações úteis para o novo ano letivo. 

Educação 

2018-10-10 

"Combina e Move-te" foi o tema da Semana Europeia da Mobilidade 
A Semana Europeia da Mobilidade foi assinalada pelo Município de Torres Vedras com um 
conjunto de ações que se centraram na multimodalidade, entre 16 e 22 de setembro. “Combina 
e Move-te” foi o lema das atividades, que tinham como objetivo sensibilizar para a utilização 
de diversos modos e meios de transporte e alertar os cidadãos para as consequências da 
utilização de formas de deslocação mais sustentáveis para o ambiente, saúde e qualidade de 
vida das populações. 

Mobilidade 

2018-10-11 

Programa de empreendedorismo “Tourism Up” passou por Torres Vedras 
O “Tourism Up”, um programa de aceleração nacional, passou pelo Torres Vedras LabCenter no 
dia 9 de outubro. No âmbito do ciclo de conferências “A 9 é dia de INOV-E!”, dinamizado pelo 
Torres Inov-e, realizou-se naquele espaço uma oficina de empreendedorismo. 

Turismo 

2018-10-11 

Sérgio Cosme distinguido nos prémios EDP Mar Sem Fim 
O surfista e piloto torriense Sérgio Cosme recebeu o Prémio Irmandade na quarta edição dos 
prémios EDP Mar Sem Fim – Ondas Grandes. A distinção foi entregue esta quinta-feira, numa 
cerimónia que decorreu no auditório da sede da EDP, em Lisboa. 

Atividade física 

2018-10-12 

Pastel de Feijão Benjamim é embaixador de Torres Vedras em voos da TAP 
A companhia aérea TAP apresentou hoje, no Mercado de Campo de Ourique, em Lisboa, a nova 
carta de refeições de bordo que vai incluir pastéis de feijão da Casa Benjamim, de Torres 
Vedras. 

Mais; Turismo 

2018-10-12 

Conselho Municipal da Juventude realizou primeira reunião ordinária do ano 
O Conselho Municipal da Juventude – CMJ – de Torres Vedras esteve reunido esta quarta-feira, 
10 de outubro, naquela que foi a primeira reunião ordinária deste ano. 

Juventude 
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2018-10-15 

Tempestade “Leslie”: 29 ocorrências registadas no concelho de Torres Vedras 
A Proteção Civil de Torres Vedras registou, no Concelho, 29 ocorrências causadas pela passagem 
desta tempestade, estando ainda a decorrer os trabalhos de limpeza e de corte de pequenos 
ramos. 

Proteção Civil 

2018-10-15 

Torres Vedras LabCenter participou na 11ª edição do Greenfest 
O Torres Vedras LabCenter participou na 11ª edição do Greenfest, que decorreu no Centro de 
Congressos do Estoril, entre 11 e 14 de outubro. “Sustentabilidade 4.0” foi o tema desta edição, 
que se centrou na tecnologia e economia digital, assim como nas economias circular, social e 
de partilha. 

Ambiente 

2018-10-16 

Torres Vedras participou em encontro da Rede de Transferência de BioCantinas 
O Município de Torres Vedras participou no primeiro encontro transnacional da Rede de 
Transferência de BioCantinas, que decorreu em Mouans-Sartoux, França, entre 24 e 27 de 
setembro. 

Educação 

2018-10-17 

Bang Awards: cinema de animação levou milhares de pessoas ao Parque do Choupal 
O Bang Awards – Festival Internacional de Cinema de Animação realizou a sua 4ª edição entre 
os dias 12 e 14 de outubro, em Torres Vedras, com cerca de três mil pessoas a passar pelo 

Parque do Choupal no primeiro dia do evento. 

Cultura 

2018-10-17 

Dia Internacional para a Redução de Catástrofes assinalado em Torres Vedras 
No âmbito da celebração do Dia Internacional para a Redução de Catástrofes (13 de outubro), 
o Município de Torres Vedras, por meio do Serviço Municipal de Proteção Civil, organizou no dia 
15 de outubro a conferência “Dia Internacional para a Redução de Catástrofes – Resiliência para 
todos”. 

Proteção Civil 

2018-10-19 

Festas da Cidade apresentadas em Lisboa 
As Festas da Cidade de Torres Vedras estão de regresso para celebrar o outono, o S. Martinho, 
a vinha e o vinho, numa edição que irá decorrer de 27 de outubro a 11 de novembro. 

Cultura 
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2018-10-19 

Finalistas do Jogo do Município visitaram a Adega Cooperativa de Carvoeira 
No âmbito da edição de 2017/2018 do Jogo do Município, os alunos das escolas finalistas 
visitaram ontem a Adega Cooperativa de Carvoeira. 

Juventude 

2018-10-22 

Sete novos médicos de família colocados no concelho de Torres Vedras 
No dia 17 de outubro, o presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, Carlos Bernardes, e 
o presidente da Assembleia Municipal de Torres Vedras, José Augusto de Carvalho, receberam 
quatro dos novos médicos de família que foram colocados no concelho de Torres Vedras. 

Desenvolvimento social 

2018-10-22 

Comitiva dos Friends of the Lines of Torres Vedras visitou o concelho 
No passado sábado, 20 de outubro, uma comitiva dos Friends of the Lines of Torres Vedras 
visitou o Concelho para assinalar o Dia Nacional das Linhas de Torres, que se celebrou naquela 
data. 

Mais 

2018-10-24 

Torres Vedras aderiu à Rede de Cidades Europeias Sabor Sur 
O Município de Torres Vedras aderiu à Rede de Cidades Europeias Sabor Sur. A cerimónia de 
assinatura do protocolo que concretiza a adesão e a entrega da bandeira do projeto aconteceu 
no dia 15 de outubro, à margem da Conferência Internacional sobre Dieta Mediterrânea e 
Gastronomia. 

Cultura 

2018-10-24 

Prémio internacional distingue a intervenção no Parque do Choupal 
O projeto de requalificação do Parque do Choupal de Torres Vedras foi distinguido, em Itália, 
no dia 22 de setembro, com o Prémio Especial EMU, atribuído pela associação cultural 
Architetto Simonetta Bastelli, na categoria “Projeto com o melhor elemento de mobiliário 
urbano”. 

Urbanismo 

2018-10-25 

Torres Vedras acolheu seminário sobre economia circular 
O Torres Vedras LabCenter recebeu, no dia 24 de outubro, o seminário “Economia Circular para 
a Região de Lisboa e Vale do Tejo”, promovido pela Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo – CCDRLVT, em parceria com a Câmara 
Municipal de Torres Vedras. 

Ambiente; Economia 
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2018-10-25 

Património: Torres Vedras participa em seminário no Museu Nacional dos Coches 
O Município de Torres Vedras participou na segunda edição do seminário Património, Turismo 
e Desenvolvimento Sustentável, que decorreu a 18 e 19 de outubro no Museu Nacional dos 
Coches, em Lisboa. 

Cultura 

2018-10-26 

Primeira reunião da Comissão Coordenadora do Contrato Local de Segurança 
A Comissão Coordenadora do Contrato Local de Segurança de Torres Vedras reuniu pela primeira 
vez, no Edifício da Câmara Municipal de Torres Vedras, a 19 de outubro. Carlos Bernardes 
recebeu Isabel Oneto, secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna. 

Mais 

2018-10-29 

Município de Torres Vedras homenageou Padre Vítor Melícias 
O Município de Torres Vedras homenageou o Padre Vítor Melícias. A vida da personalidade 
torriense esteve em destaque num momento que integrou a cerimónia de encerramento da 
Semana do Mutualismo, que decorreu no Salão Nobre dos Bombeiros Voluntários de Torres 
Vedras, este sábado. 

Desenvolvimento social 

2018-10-30 

Climathon debateu sobre a mobilidade em Torres Vedras 
Torres Vedras foi uma das três cidades portuguesas que recebeu o evento mundial Climathon, 
no dia 26 de outubro. Esta iniciativa constituiu-se como um seminário global que decorreu 
durante 24 horas em 113 cidades de todo o mundo. 

Ambiente; Mobilidade 

2018-10-30 

Linhas de Torres integram Federação Europeia das Cidades Napoleónicas 
A Rota Histórica das Linhas de Torres aderiu à Federação Europeia das Cidades Napoleónicas. 
Os municípios de Torres Vedras, Arruda dos Vinhos, Loures, Mafra, Sobral de Monte Agraço e 
Vila Franca de Xira dão forma à associação, que agora integra aquela plataforma. 

Cultura 

2018-10-30 

Sustentabilidade: Torres Vedras volta a conquistar galardão ECOXXI 
Torres Vedras conquistou o galardão ECOXXI 2018. Este é o 12º ano em que o Município é 
reconhecido pelas boas práticas e políticas na área da sustentabilidade, através da distinção 
atribuída pela Associação Bandeira Azul da Europa – ABAE. 

Ambiente 
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2018-10-30 

4.º Encontro Internacional de Desenho de Rua reuniu cerca de 150 desenhadores 
Entre os dias 26 e 28 de outubro, decorreu em Torres Vedras o 4.º Encontro Internacional de 
Desenho de Rua, no âmbito da iniciativa “Arte ao Centro”. Esta edição, subordinada ao tema 
“A vinha e o vinho”, reuniu cerca de 150 desenhadores, vindos de Portugal, Espanha e Brasil. 

Mais 

2018-10-30 

Terminal Rodoviário de Torres Vedras vai ter nova cobertura 
O executivo municipal aprovou hoje, em Reunião de Câmara, o projeto para construção da nova 
cobertura de proteção do Terminal Rodoviário de Torres Vedras. 

Mobilidade; Obras 

2018-10-31 

Câmara Municipal investe 850 mil euros em parcerias na área da Educação 
O Município de Torres Vedras assinou, esta terça-feira, acordos de parceria na área da Educação 
referentes ao ano letivo 2018/2019, entregando cerca de 850 mil euros a 12 entidades do 
Concelho. 

Educação 

2018-10-31 

Obras de saneamento avançam nos Casais da Torre e Casais da Cruz 
O contrato de adjudicação da obra de Saneamento dos Casais da Torre e Casais da Cruz foi 
assinado ontem, na Associação Cultural Beneficiente Santo António Varatojo. 

Obras 

2018-10-31 

Torres Vedras assinalou a Semana da Igualdade 
De 17 a 24 de outubro, a Câmara Municipal de TorresVedras assinalou a Semana da Igualdade e 
do Combate à Pobreza e Exclusão Social com a iniciativa “(DES)MURAR”. Com o objetivo de 
sensibilizar a comunidade para estas temáticas, a iniciativa contou com diversas ações dirigidas 
a diferentes públicos. 

Desenvolvimento social 

2018-10-31 

Município de Torres Vedras assina acordo coletivo de trabalho com o STAL 
O Município de Torres Vedras celebrou um Acordo Coletivo de Entidade Empregadora Pública 
com o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas 
Públicas, Concessionárias e Afins – STAL. 

Mais 
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2018-11-02 

Região Centro conquista 1º lugar nos Prémios Europeus de Promoção Empresarial 
A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro - CCDRC conquistou o 1º 
lugar na categoria de Desenvolvimento do Ambiente Empresarial dos Prémios Europeus de 
Promoção Empresarial. 

Economia 

2018-11-06 

Filme sobre a Cidade Europeia do Vinho 2018 distinguido no festival ART&TUR 
O filme "Torres Vedras e Alenquer são Cidade Europeia do Vinho" conquistou o primeiro prémio 
na categoria Enoturismo do ART&TUR – Festival Internacional de Cinema de Turismo, que 
decorreu em Leiria de 23 a 27 de outubro. 

Cidade Europeia do Vinho 2018 

2018-11-06 

Prémio Intermunicipal distingue entidades que promovem a diversidade cultural 
Os Municípios de Torres Vedras, Óbidos e Lourinhã atribuíram, no passado sábado, nos Paços do 
Concelho de Torres Vedras, o Prémio Intermunicipal Diversidade Cultural. Este prémio visa 
distinguir publicamente entidades que promovem boas práticas no que refere à diversidade 
cultural. 

Desenvolvimento social 

2018-11-06 

Portal sobre educação rodoviária foi lançado em Torres Vedras 
Júnior Seguro é o portal interativo que disponibiliza Recursos Educativos Digitais de Educação 
Rodoviária que foi apresentado em Torres Vedras, esta terça-feira. José Artur Neves, secretário 
de Estado da Proteção Civil, esteve na cidade para o lançamento oficial do projeto. 

Proteção Civil 

2018-11-07 

Torres Vedras estabelece acordo de cooperação com Araraquara 
Os Municípios de Torres Vedras e de Araraquara estabeleceram, no passado dia 2 de novembro, 
um Acordo de Cooperação. Este acordo foi assinado pelo presidente da Câmara Municipal de 
Torres Vedras, Carlos Bernardes, e pelo perfeito da Prefeitura de Araraquara, Edinho Silva, 
numa cerimónia que se realizou nos Paços do Concelho de Torres Vedras. 

Cultura; Desenvolvimento social; Economia 

2018-11-07 

“Workshop” sobre a gestão de áreas protegidas decorreu em Torres Vedras 
O Centro de Educação Ambiental de Torres Vedras acolheu, entre os dias 1 e 5 de novembro, o 
Workshop Internacional “Métodos Inovadores para a gestão de áreas protegidas em contexto 
mediterrânico”. 

Ambiente 
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2018-11-07 

Localidade de Casal Valverde vai ser alvo de obras de saneamento 
Foi assinado ontem, na Junta de Freguesia da Silveira, o contrato de adjudicação da obra de 
Recolha e Condução dos Esgotos do Casal Valverde. Esta intervenção, no valor de 147 mil euros, 
contempla a recolha e condução de esgotos no Casal Valverde e zonas envolventes. 

Obras 

2018-11-08 

Programa “Abem” oferece medicação gratuita a cidadãos do Concelho 
O programa “Abem: Rede Solidária do Medicamento” garantiu o acesso a medicação gratuita, 
ao longo de um ano, a 41 cidadãos do concelho de Torres Vedras. A medida resulta de um 
protocolo de colaboração assinado entre o Município de Torres Vedras e a Associação Dignitude. 

Desenvolvimento social 

2018-11-08 

Comboio da “Cidade Europeia do Vinho 2018” ligou o Rossio a Torres Vedras 
O relógio da Estação do Rossio, em Lisboa, marcava 17h37 quando o comboio partiu rumo a 
Torres Vedras. Foi desta forma que arrancou Ir & Vinhas, a iniciativa de promoção e divulgação 
da “Cidade Europeia do Vinho 2018” que se realizou esta quarta-feira. 

Cidade Europeia do Vinho 2018 

2018-11-12 

Ópera com direção musical de Nuno Côrte-Real estreou no Teatro da Trindade 
"Canção do Bandido" foi a ópera que estreou na quinta-feira, 8 de novembro, no Teatro da 
Trindade, em Lisboa, e que conta com direção musical de Nuno Côrte-Real. 

Cultura 

2018-11-13 

Vencedores dos concursos das Festas da Cidade de Torres Vedras 
As Festas da Cidade de Torres Vedras, que decorreram de 27 de outubro a 11 de novembro, 
contaram com edições de vários concursos que distinguem o que de melhor se faz no concelho 
no que toca a dois dos seus produtos típicos: o vinho e o Pastel de Feijão. 

Cultura 

2018-11-14 

Câmara aprova benefícios fiscais para jovens que adquiram imóveis nas ARU's 
O executivo municipal de Torres Vedras aprovou ontem, em Reunião de Câmara, o Programa 
Revitalizar e Rejuvenescer – PR2. 

Mais; Obras 
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2018-11-14 

Inovação marcou 15ª edição das Festas da Cidade de Torres Vedras 
A 15ª edição das Festas da Cidade de Torres Vedras decorreu entre 27 de outubro e 11 de 
novembro com um programa que integrou 80 atividades em áreas como cultura, desporto, 
vinhos e gastronomia. 

Cultura 

2018-11-14 

Torres Vedras tem rede de ecoparceiros para recolha de pilhas e baterias 
Torres Vedras tem uma rede de ecoparceiros para recolha de pilhas e baterias usadas em vários 
pontos do Concelho. Ao todo, são 91 locais que contam com pilhões. 

Ambiente 

2018-11-14 

Torres Vedras entrega 70 medalhas na Sessão Solene do Feriado Municipal 
A Sessão Solene de Celebração do Feriado Municipal de Torres Vedras decorreu este sábado, no 
âmbito das Festas da Cidade de Torres Vedras. O Teatro-Cine de Torres Vedras foi palco da 
cerimónia que distinguiu 70 cidadãos, empresas e associações torrienses. 

Cultura; Mais 

2018-11-15 

Semana da Visão celebra 5º aniversário do Gabinete de Apoio à Deficiência Visual 
Torres Vedras, Lourinhã e Sobral de Monte Agraço acolheram a sexta edição da Semana da 
Visão, que decorreu entre 29 de outubro e 2 de novembro. 

Desenvolvimento social 

2018-11-15 

Torres Vedras apresenta proposta de redução de tarifas nos transportes públicos 
A Câmara Municipal de Torres Vedras apresentou uma proposta sobre o programa de apoio à 
redução tarifária nos transportes públicos previsto na proposta de lei do Orçamento de Estado 
para 2019. 

Mobilidade 

2018-11-16 

Ação de sensibilização "Wine in Moderation" decorreu em Torres Vedras 
A Proteção Civil de Torres Vedras, a associação internacional Wine in Moderation e as forças de 
segurança de Torres Vedras, promoveram, no dia 8 de novembro, no âmbito da “Cidade 
Europeia do Vinho 2018 | Torres Vedras/Alenquer”, uma ação de sensibilização para o consumo 
de bebidas alcoólicas de forma moderada. 

Cidade Europeia do Vinho 2018; Mobilidade; Proteção Civil 
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2018-11-16 

“Hail to the Wine” foi o vencedor do concurso Wine Discoveries 
O projeto “Hail to the Wine” foi o vencedor do concurso de ideias de negócio Wine Discoveries 
- Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Torres Vedras, promovido no âmbito da "Cidade Europeia 
do Vinho 2018 | Torres Vedras/Alenquer". 

Cidade Europeia do Vinho 2018 

2018-11-16 

Vinhos da região estiveram em destaque no Mercado Municipal de Torres Vedras 
Entre 9 e 11 de novembro, o Mercado Municipal de Torres Vedras abriu portas para receber o 
evento Vinhos no Mercado. A primeira edição desta iniciativa contou com uma seleção de vinhos 
da região, provas comentadas, conversas sobre vinho, demonstrações de cozinha, produtos 
regionais e o concurso A Minha Sobremesa tem Pastel de Feijão de Torres Vedras 2018. 

Cidade Europeia do Vinho 2018; Mais 

2018-11-16 

Júlia Tapordei é a nova Rainha das Vindimas de Torres Vedras 
A Final do Festival das Vindimas encerrou o programa das Festas da Cidade de Torres Vedras na 
noite de domingo, 11 de novembro. 

Mais 

2018-11-16 

Ramalhal acolheu simulacro de acidente de trabalho em operações florestais 
O segundo simulacro de acidente de trabalho em operações florestais decorreu na Quinta da 
Bogalheira, na freguesia do Ramalhal, no dia 6 de novembro, tendo contado com cerca de 40 
participantes. 

Proteção Civil 

2018-11-16 

Torres Vedras apoia a candidatura de Leiria a Capital Europeia da Cultura 
A Câmara Municipal de Torres Vedras assinou um protocolo que visa apoiar a candidatura da 
cidade de Leiria a Capital Europeia da Cultura em 2027. O documento foi assinado esta quarta-
feira com a Câmara Municipal de Leiria. 

Cultura 

2018-11-19 

Câmara Municipal aprova alteração aos horários dos estabelecimentos 
O projeto que contempla a alteração ao regulamento de horários de estabelecimentos 
comerciais e serviços foi aprovado por unanimidade em reunião de Câmara, no dia 13 de 
novembro. O documento surge após o período de consulta pública, que terminou no dia 29 de 
outubro. 

Economia 
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2018-11-19 

Câmara Municipal de Torres Vedras aprova bolsa de apoio à criação artística 
O executivo municipal aprovou, na última reunião de Câmara, no dia 13 de novembro, o início 
do procedimento para desenvolver o projeto “Matriz – Bolsa de Criação Artística”. 

Cultura 

2018-11-19 

Torres Vedras participou no Congresso Internacional das Cidades Educadoras 
O 15º Congresso Internacional das Cidades Educadoras, que decorreu em Cascais entre 13 e 16 
de novembro, contou com a participação de Torres Vedras. “Cidade, Pertença das Pessoas” foi 
o mote do encontro, que reuniu cerca de 800 pessoas em representação de 118 cidades. 

Educação 

2018-11-20 

Projeto municipal “Moinhos” distinguido com o Prémio Boas Práticas Erasmus+ 
O projeto “Moinhos – formar para inovar”, desenvolvido pela Câmara Municipal de Torres 
Vedras, foi distinguido, no dia 15 de novembro, com o Prémio Boas Práticas Erasmus+ 2018. 

Desenvolvimento social; Juventude 

2018-11-20 

"Cross" de Torres Vedras reuniu atletas de 90 clubes nacionais 
O Parque Verde da Várzea, em Torres Vedras, acolheu, no dia 18 de novembro, a edição de 
2018 do "Cross" de Torres Vedras / 37.º Corta Mato de Matos Velhos. Esta competição reuniu 
732 atletas de 90 clubes nacionais de atletismo. 

Atividade física 

2018-11-20 

Torres Vedras vai receber financiamento do Turismo de Portugal 
A Câmara Municipal de Torres Vedras assinou, esta segunda-feira, um Acordo de Colaboração 
com o Turismo de Portugal que visa o financiamento da candidatura “Terras de Vinho e de 
Gente”. Em causa estão cerca de 215 mil euros que visam financiar a candidatura submetida 
pelo Município de Torres Vedras. 

Mais 

2018-11-20 

"Selo de qualidade exemplar da água para consumo humano" atribuído aos SMAS 
Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento - SMAS de Torres Vedras foram distinguidos, 
pelo segundo ano consecutivo, com "Selo de qualidade exemplar da água para consumo 
humano", atribuído pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos - ERSAR. 

Mais 
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2018-11-20 

Orçamento Participativo financia sete projetos em diferentes áreas 
Os resultados da votação do terceiro Orçamento Participativo de Torres Vedras foram 
anunciados, no dia 19 de novembro, numa sessão pública que decorreu no auditório do edifício 
dos Paços do Concelho de Torres Vedras. 

Mais 

 


