ANEXO

Listagem com as principais notícias de 21 de novembro de 2018 a 19 de fevereiro de 2019

2018
2018-11-21

Torres Vedras assinalou Dia Internacional dos Direitos das Crianças
A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Torres Vedras – CPCJ comemorou o Dia
Internacional dos Direitos das Crianças, que se assinalou esta terça-feira. Cerca de 100 crianças
e jovens rumaram ao Parque Verde da Várzea onde deram forma à sigla desta comissão.
Educação

2018-11-21

Torres Vedras acolheu 1º Encontro de Unidades Museológicas da Rede de Judiarias
O 1º Encontro de Unidades Museológicas da Rede de Judiarias de Portugal decorreu em Torres
Vedras nos dias 8 e 9 de novembro.
Cultura

2018-11-23

Torres Vedras é “Autarquia + Familiarmente Responsável” há 10 anos
O Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis – OAFR reconheceu, pelo décimo
ano consecutivo, o Município de Torres Vedras como “Autarquia + Familiarmente Responsável
2018”.
Desenvolvimento social

2018-11-23

EcoCampus da Cadriceira acolhe projeto de Permacultura
A associação Live With Earth, sediada no polo da Cadriceira do EcoCampus, está a desenvolver
um projeto de Design de Permacultura e Economia Circular. Nesse âmbito foi construída,
naquele espaço, uma Horta Mandala Moray que irá funcionar em sinergia com os restantes
sistemas existentes, como por exemplo fornos solares, biogás, lagos naturais e ventoinhas
eólicas.
Ambiente; Mais

2018-11-26

Município de Torres Vedras estabelece protocolo de cooperação com o GRACE
O Município de Torres Vedras estabeleceu, no passado dia 20 de novembro, um Protocolo de
Cooperação com o Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial – GRACE.
Economia; Mais
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2018-11-26

Torres Vedras promoveu ações de formação sobre Economia Circular
“Compras Circulares Torres Vedras - CCTV” foi o projeto que contemplou ações de formação
no Torres Vedras LabCenter nos dias 19, 20 e 26 de novembro. As compras circulares deram o
mote às sessões, que estiveram a cargo da equipa do Laboratório Nacional de Energia e
Geologia.
Ambiente; Economia

2018-11-26

Serviços municipais renovam Certificado de Gestão de Qualidade
O Município de Torres Vedras renovou recentemente a certificação do Sistema de Gestão de
Qualidade implementado, com transição para os novos referenciais normativos NP EN ISO
9001:2015.
Mais

2018-11-27

“Bairro Ecovalor” promove reciclagem na Urbanização da Conquinha
“Bairro Ecovalor” é o projeto de promoção de reciclagem que arrancou na Urbanização da
Conquinha, na cidade de Torres Vedras. Outubro foi o primeiro mês de implementação do
projeto da Valorsul.
Ambiente

2018-11-27

Santa Cruz Ocean Spirit premiado com “Sê-lo Verde” na área da Educação
A 12.ª edição do Santa Cruz Ocean Spirit foi distinguida pelas boas práticas ambientais com o
prémio de melhor medida na área da Educação, no âmbito do programa “Sê-lo Verde”.
Ambiente; Educação

2018-11-28

Torres Vedras em destaque no 4º Encontro Intermunicipal de Voluntariado
O 4º Encontro Intermunicipal de Voluntariado decorreu no Salão Nobre dos Paços do Concelho
de Albufeira, a 22 e 23 de novembro. “Jovens Voluntários: Cidadania Ativa com Futuro?” foi o
tema que deu o mote a esta edição, cuja sessão de abertura contou com a presença de Ana
Umbelino.
Desenvolvimento social
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2018-12-03

Torres Vedras inaugurou Projeto de Valorização do Castro do Zambujal
O Projeto de Valorização do Castro do Zambujal, em Torres Vedras, foi inaugurado este sábado.
Ângela Ferreira, secretária de Estado da Cultura, Carlos Miguel, secretário de Estado das
Autarquias Locais, e David Santos, sub-diretor geral do Património Cultural, marcaram
presença.
Cultura

2018-12-04

Seminários sobre Dieta Mediterrânica e Bio-Regiões decorreram em Torres Vedras
Torres Vedras acolheu no passado dia 23 de novembro o ciclo de seminários “Dieta
Mediterrânica e Bio-Regiões”. Este ciclo, composto por dois seminários dedicados à promoção
da alimentação sustentável, decorreu no Auditório dos Paços do Concelho.
Ambiente; Educação

2018-12-04

“Cidade Europeia do Vinho 2018” recordou Jaime Batalha Reis
Jaime Batalha Reis esteve em destaque na passada sexta-feira, dando mote a duas atividades
que decorreram no âmbito da “Cidade Europeia do Vinho 2018” em Torres Vedras.
Cidade Europeia do Vinho 2018

2018-12-05

Torres Vedras é “Município Amigo do Desporto” pelo segundo ano consecutivo
O Município de Torres Vedras foi distinguido, pelo segundo ano consecutivo, como “Município
Amigo do Desporto”, numa cerimónia que decorreu no dia 29 de novembro, em Rio Maior.
Atividade física

2018-12-06

Festa Sénior continua a promover o envelhecimento ativo
A 21.ª edição da Festa Sénior proporcionou, à semelhança das anteriores, um vasto programa
de atividades culturais, lúdicas e pedagógicas descentralizadas e diversificadas a seniores dos
concelhos de Torres Vedras, Lourinhã, Sobral de Monte Agraço, Cadaval, Bombarral e Arruda
dos Vinhos.
Desenvolvimento social; Seniores

Listagem com as principais notícias de 21 de novembro de 2018 a 19 de fevereiro de 2019

2018-12-07

Torres Vedras sensibilizou para a importância da floresta autóctone
Torres Vedras participou na nona edição da Semana da Reflorestação Nacional, que decorreu
entre 15 e 30 de novembro. A cedência de plantas, a reflorestação de propriedades municipais
e a plantação de espécies dunares autóctones foram algumas das iniciativas.
Ambiente

2018-12-07

Centro de Educação Ambiental promoveu concurso de presépios
O Centro de Educação Ambiental promoveu o concurso "Presépios de Natal", estando os
respetivos trabalhos em exposição neste equipamento municipal.
Ambiente; Educação; Seniores

2018-12-07

Passadeiras do centro da cidade de Torres Vedras foram adaptadas a invisuais
Com o objetivo de melhorar a acessibilidade pedonal em Torres Vedras, as passadeiras para
peões do centro da cidade foram adaptadas a invisuais. O projeto de adaptação teve como
objetivo garantir o acesso dos cidadãos a serviços e lugares-chave da cidade.
Mobilidade

2018-12-10

Câmara Municipal dedicou de novo o mês de novembro à ciência
Foram várias as atividades promovidas pela Câmara Municipal no âmbito da iniciativa
Novembro, mês da Ciência, que parte da criação do Dia Nacional da Cultura Científica, em
homenagem a Rómulo de Carvalho.
Economia; Educação; Mais

2018-12-10

Dia das Pessoas com Deficiência assinalado em Torres Vedras
À semelhança do que tem acontecido nos anos anteriores, a Câmara Municipal em parceria com
a APECI (Associação para a Educação de Crianças Inadaptadas de Torres Vedras) voltou a
assinalar o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência com um conjunto de atividades.
Desenvolvimento social; Educação; Mobilidade
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2018-12-10

Torres Vedras foi a Villenave d’Ornon celebrar 25 anos de geminação
Uma comitiva de Torres Vedras esteve de visita a Villenave d’Ornon, cidade francesa da área
metropolitana de Bordéus, entre 7 e 9 de dezembro. A visita realizou-se no âmbito das
comemorações do 25º aniversário da geminação entre as duas cidades, cuja génese da relação
se encontra na vinha e no vinho.
Mais

2018-12-11

Torres Vedras celebra protocolo para desenvolver projeto na área da saúde
O Município de Torres Vedras e a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do TejoARSLVT, I.P. celebraram, no passado dia 6 de dezembro, um Protocolo de Cooperação que tem
por objeto a criação da Academia da Mobilidade Torres Vedras Saudável – AMTVS.
Mais

2018-12-11

Comissão Europeia destaca projeto torriense sobre alimentação escolar
O Programa de Sustentabilidade Alimentar Escolar encontra-se em destaque no site da Comissão
Europeia, com o projeto da Câmara Municipal de Torres Vedras a ser um dos três projetos
portugueses que integram a seleção de boas práticas de saúde pública em 2018.
Educação

2018-12-12

Torres Vedras acolheu o seu terceiro ciclo de órgão
A Igreja da Misericórdia acolheu entre outubro e dezembro o III Ciclo de Órgão de Torres Vedras,
o qual parte do restauro do órgão barroco Bento Fontanes.
Cultura; Educação; Seniores; Turismo

2018-12-13

Dia do Cão continua a proporcionar a adoção de animais
13 canídeos foram adotados este ano no âmbito do Dia do Cão, sendo que a iniciativa regressa
em março nos moldes habituais.
Mais

2018-12-13

Torres Vedras associou-se às comemorações do Dia Internacional do Voluntário
Tal aconteceu com uma atividade de voluntariado em IPPS's da cidade, uma ação de recolha de
plásticos nas freguesias do interior e uma campanha de recolha de alimentos nas freguesias do
litoral.
Ambiente; Cultura; Desenvolvimento social; Educação; Seniores
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2018-12-13

Encontro de natal do desporto sénior percorreu a cidade
Cerca de 480 elementos do projeto municipal de desporto sénior participaram na festa de natal
do mesmo que se realizou no dia 11 de dezembro entre o Parque Regional de Exposições e o
edifício da Câmara Municipal.
Atividade física; Seniores

2018-12-14

Torres Vedras vai receber financiamento da iniciativa WiFi4EU
O Município de Torres Vedras foi um dos vencedores do primeiro concurso WiFi4EU, lançado
pela União Europeia. Esta iniciativa prevê a atribuição de um vale de 15 mil euros, a cada
município contemplado, para financiar a instalação de um sistema de Wi-Fi gratuito em espaços
públicos.
Mais

2018-12-17

Câmara Municipal continua a proporcionar formação a associações do concelho
Pelo quarto ano consecutivo, a Câmara Municipal proporcionou às associações culturais do
concelho um plano de formações, em que participaram 69 elementos, representando 36
associações locais.
Cultura; Mais

2018-12-18

José Manuel Francisco foi distinguido com a Medalha da Cidade de Torres Vedras
O presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, Carlos Bernardes, distinguiu José Manuel
Francisco pela dedicação ao atletismo com a Medalha da Cidade de Torres Vedras. A cerimónia
de entrega da Medalha decorreu no dia 15 de dezembro, no Parque Verde da Várzea, no âmbito
da realização do Corta-Mato de Abertura da Associação de Atletismo de Lisboa - Troféu José
Manuel Francisco.
Atividade física

2018-12-18

Teatro e cinema foram os "pratos fortes" da recente programação do Teatro-Cine
Espetáculos sobretudo na área do teatro e da música constituíram a programação do TeatroCine no 2.º semestre deste ano.
Cultura; Educação

Listagem com as principais notícias de 21 de novembro de 2018 a 19 de fevereiro de 2019

2018-12-19

Sessões sobre compostagem percorreram o concelho
Tratou-se de um projeto da Câmara Municipal desenvolvido em parceria com a Valorsul, o qual
consistiu em sessões de formação sobre compostagem com entrega de equipamento/compostor
aos participantes.
Ambiente

2018-12-19

Município estabeleceu Acordo de Parceria para a gestão da Paisagem Protegida
O Município de Torres Vedras estabeleceu um Acordo de Parceria com a empresa Navigator
Forest Portugal, no dia 12 de dezembro, tendo em vista a colaboração na gestão da Paisagem
Protegida Local das Serras do Socorro e Archeira - PPLSSA.
Ambiente

2018-12-19

Propriedade do Moinho dos Caixeiros passou para a Junta da Freguesia da Silveira
A respetiva escritura realizou-se hoje, dia 19 de dezembro, tendo em vista a construção da
Casa do Pão, para a qual a Junta da Freguesia da Silveira apresentou uma candidatura a fundos
comunitários.
Cultura; Obras; Turismo

2018-12-20

SMAS de Torres Vedras continuam a investir em obras de saneamento
Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento - SMAS de Torres Vedras celebraram ontem,
19 de dezembro, dois contratos de adjudicação de obras de saneamento que representam um
investimento total de aproximadamente 280 mil euros.
Obras

2018-12-20

Torres Vedras avança com projetos de requalificação da rede escolar
A requalificação da rede escolar do concelho de Torres Vedras esteve em destaque na reunião
de Câmara que decorreu esta terça-feira, com os projetos para as localidades de Turcifal, Póvoa
de Penafirme e Freiria a integrar a agenda de trabalhos do Executivo Municipal.
Educação
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2018-12-21

Estratégia de Adaptação às Alterações Climáticas foi abordada em reunião
O Conselho Local de Acompanhamento - CLA da Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações
Climáticas - EMAAC reuniu pela primeira vez, no passado dia 14 de dezembro, no Torres Vedras
LabCenter.
Ambiente

2018-12-21

“Porta-a-porta”: cerca de 15 toneladas de resíduos recolhidas em seis meses
No âmbito do programa “Valorsul Porta-a-porta” foram recolhidas cerca de 15 toneladas de
resíduos diferenciados em 6 meses. A iniciativa, promovida pela Câmara Municipal de Torres
Vedras e pela Valorsul, consiste na recolha seletiva de resíduos no comércio e serviços da cidade
de Torres Vedras.
Ambiente

2018-12-28

Paisagem Protegida recebeu Menção Especial do Prémio Nacional da Paisagem 2018
O Prémio Nacional da Paisagem 2018 atribuiu uma Menção Especial à Paisagem Protegida Local
das Serras do Socorro e da Archeira, no âmbito da candidatura apresentada pela Câmara
Municipal de Torres Vedras.
Ambiente

2019
2019-01-02

Férias de Natal de novo animadas pela Câmara Municipal
Visitas, participação em ateliês, atividades desportivas e idas ao teatro e ao cinema foram
proporcionadas no programa municipal "Tempo de Férias - Natal 018".
Educação; Mais

2019-01-02

Música e fogo de artifício marcam passagem de ano em Santa Cruz
Milhares de pessoas rumaram a Santa Cruz para celebrar uma passagem de ano com cheiro a
maresia. “Animação” foi a palavra de ordem da noite de 31 de dezembro, que ficou marcada
pelo espetáculo de fogo de artifício lançado do miradouro da Praia Formosa.
Mais
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2019-01-07

Associação Sealand recolheu lixo em praias de Santa Cruz
A Associação Sealand promoveu uma ação de recolha de lixo nas praias de Santa Cruz este
domingo, 6 de janeiro.
Ambiente

2019-01-07

Câmara Municipal de Torres Vedras recebeu o novo ano ao som das Janeiras
O átrio do Edifício Multisserviços da Câmara Municipal de Torres Vedras encheu-se de música e
alegria, durante o dia de hoje, com a atuação de vários grupos locais que cantaram as Janeiras.
Mais

2019-01-10

Campanha de Natal promoveu o comércio tradicional
A campanha “Este Natal a rua é sua! Compre no Comércio Tradicional” promoveu, de 23 de
novembro 2018 a 6 de janeiro 2019, o comércio tradicional e dinamizou o centro histórico de
Torres Vedras e o núcleo central de Santa Cruz.
Cultura; Mais

2019-01-10

Região de Lisboa foi eleita um dos melhores destinos vínicos para 2019
A conceituada revista norte-americana Wine Enthusiast elegeu a Região de Lisboa com um dos
dez melhores destinos vínicos para 2019. Intitulado “10 Best Wine Travel Destinations of 2019”,
o artigo destaca a qualidade do vinho desta Região da qual Torres Vedras e Alenquer fazem
parte.
Cidade Europeia do Vinho 2018

2019-01-11

Antiga escola de Casal de Gastias será sede de associação desportiva
A antiga escola de primeiro ciclo do ensino básico de Casal de Gastias, na localidade de Cerca,
será a sede da Notável e Astuto – Associação de Ensino Desportivo, entidade que se dedica à
formação de guarda-redes de futebol.
Atividade física

2019-01-11

Ações de fogo controlado prosseguem no concelho
A Quinta da Charneca e a localidade de Arneiros acolheram ontem e anteontem, dias 9 e 10 de
janeiro, ações de fogo controlado.
Mais; Proteção Civil
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2019-01-16

Rede de abastecimento de água da Rua Henriques Nogueira vai ser reabilitada
Trata-se de uma obra que terá início depois dos festejos carnavalescos, durante três meses,
representando um investimento de 88 mil euros.
Mais; Obras; Urbanismo

2019-01-16

Câmara Municipal de Torres Vedras analisou diplomas de descentralização
A Câmara Municipal de Torres Vedras analisou os diplomas de descentralização de competências
do Estado para as autarquias locais. Em reunião de Câmara extraordinária que decorreu esta
segunda-feira, o Executivo Municipal discutiu os primeiros 11 diplomas setoriais publicados em
Diário da República.
Mais

2019-01-18

Balanço do primeiro ano de mandato
Torres Vedras tem vindo a assumir-se como um território de referência em várias áreas. O ano
transato foi sinónimo de trabalho intenso em articulação com as nossas juntas de freguesia,
Assembleia Municipal, associações e a comunidade torriense.
Mais

2019-01-21

Banco Local de Voluntariado completou treze anos de atividade
Foi com uma atividade de costura solidária protagonizada pelo projeto "Mymoyo" no centro
comercial Arena Shopping que o Banco Local de Voluntariado assinalou o seu 13.º aniversário.
Desenvolvimento social; Mais

2019-01-22

Deposição de resíduos no Ecocentro aumentou em 2018
842.430 kg de resíduos foram depositados em 2018 no Ecocentro, mais cerca de 320 mil kg do
que no ano anterior.
Ambiente; Mais

2019-01-28

Torres Vedras acolheu evento dedicado à robótica
O Clube de Robótica da Escola de São Gonçalo organizou, nos dias 26 e 27 de janeiro, o evento
RobôOeste. Famílias, escolas e uma universidade sénior marcaram presença nesta atividade
que contou com 138 participantes distribuídos por 37 equipas.
Educação
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2019-01-29

460 árvores plantadas em ação de florestação na Serra do Socorro
O Município de Torres Vedras promoveu, no passado dia 26 de janeiro, uma ação de florestação
na Serra do Socorro. A iniciativa dirigida aos alunos, pais e professores da Escola João de Deus
teve como objetivo sensibilizar para a importância da preservação das áreas florestais, através
da plantação de 460 árvores de espécies autóctones.
Ambiente; Proteção Civil

2019-01-29

Torres Vedras avança com processo de descentralização de competências
O Município de Torres Vedras vai avançar com o processo de descentralização de competências
da Administração Central para as autarquias locais, no que diz respeito aos primeiros 11
diplomas setoriais publicados em Diário da República.
Mais

2019-01-30

Oficina Domiciliária e Cartão Sénior Municipal, projetos em crescendo…
Em 2018 registaram-se 600 solicitações à Oficina Domiciliária, tendo 409 munícipes aderido ao
Cartão Sénior.
Desenvolvimento social; Seniores

2019-01-30

Tribunal de Trabalho voltará a funcionar em Torres Vedras
O Tribunal de Trabalho de Torres Vedras, que foi em 2014 deslocalizado provisoriamente para
o Cadaval, vai ser de novo transferido para a cidade torriense. O Ministério da Justiça já
adjudicou o projeto de adaptação das antigas instalações da Caixa Geral de Depósitos de Torres
Vedras para acolherem o referido tribunal.
Mais

2019-01-30

Sessão de participação discutiu futuro da Praça Machado dos Santos
A sessão participativa sobre a requalificação urbana da Praça Machado dos Santos, que decorreu
esta terça-feira no Torres Vedras LabCenter, contou com casa cheia.
Urbanismo

2019-01-31

Equipamentos municipais registaram em 2018 considerável afluência de público
A Biblioteca foi o espaço municipal onde se verificou maior afluência de público, seguido do
Edifício da Câmara Municipal, Teatro-Cine e Castelo.
Ambiente; Cultura; Desenvolvimento social; Educação; Juventude; Mais; Turismo
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2019-02-01

Jovens torrienses com mais informação no acesso a oportunidades na Europa
O Município integra doravante a Rede de Multiplicadores Eurodesk Portugal, tendo o respetivo
protocolo sido aprovado na mais recente reunião do executivo municipal.
Juventude

2019-02-01

Iniciativa voltou a fazer “reinar” o porco no concelho
Recuperando a tradição das matanças de porco em janeiro, o concelho acolheu a oitava edição
da Quinzena Gastronómica "Em janeiro o Porco é Rei", tendo nesse âmbito sido proporcionado
em 12 restaurantes a degustação de petiscos de porco bem como a prova de vinhos de Lisboa.
Economia

2019-02-01

Tempestade “Helena”: ponto de situação
Devido à passagem da tempestade “Helena” por Portugal registaram-se várias ocorrências
significativas resultantes do mau tempo.
Proteção Civil

2019-02-04

Deposição seletiva de resíduos tem aumentado no concelho
Em 2018 recolheram-se 3.265,16 ton. de resíduos selecionados no concelho, mais 23% do
no ano anterior, sendo que em 2013 este valor era de 2.511,3 ton.

que

Ambiente; Mais; Urbanismo

2019-02-04

Torres Vedras assinalou 40 anos de elevação à categoria de cidade
Torres Vedras assinalou os 40 anos de elevação à categoria de cidade através de uma sessão
evocativa que decorreu este domingo no Auditório do Edifício dos Paços do Concelho.
Mais

2019-02-05

PNI 2030 contempla investimento em infraestruturas para Torres Vedras
O Plano Nacional de Investimentos (PNI) 2030, que concretiza a estratégia de investimentos
estruturantes do Portugal 2030, contempla várias prioridades de investimento para o concelho
de Torres Vedras.
Obras
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2019-02-06

Mário Cordeiro participou em sessão das “Conversas com Pais”
“Crianças e animais – uma saudável parceria” foi o tema da última sessão do projeto “Conversas
com Pais”, que decorreu no dia 25 de janeiro.
Educação

2019-02-12

Aproximar, o vinho comemorativo da “Cidade Europeia do Vinho 2018”
A “Cidade Europeia do Vinho 2018 – Torres Vedras/Alenquer” apresentou, no passado dia 9 de
fevereiro, no Teatro-Cine de Torres Vedras, o vinho comemorativo Aproximar. Esta marca
resulta do trabalho desenvolvido pelos dois municípios que decidiram criar um vinho branco e
um vinho tinto que representam a identidade deste território.
Cidade Europeia do Vinho 2018

2019-02-12

Cerimónia de Encerramento da “Cidade Europeia do Vinho 2018”
A programação da “Cidade Europeia do Vinho 2018 – Torres Vedras/Alenquer” terminou com a
Cerimónia de Encerramento que se realizou, no dia 9 de fevereiro, sábado, no Teatro-Cine de
Torres Vedras.
Cidade Europeia do Vinho 2018

