ANEXO

Listagem com as principais notícias de 16 de fevereiro a 15 de abril de 2019

2019-02-19

Grupo de empresas promoveu ação de limpeza e preservação no litoral do Concelho
Os colaboradores do Império, Areias do Seixo e Noah, em parceria com o Município de Torres
Vedras, desenvolveram, no passado dia 6 de fevereiro, uma ação de preservação e manutenção
da orla costeira do concelho de Torres Vedras.
Ambiente

2019-02-19

Torres Vedras vai acolher conceituado festival de cinema de turismo
Trata-se da 12.ª edição do festival internacional ART&TUR, a qual decorrerá de 22 a 25 de
outubro no concelho, tendo a mesma sido apresentada em conferência de imprensa realizada
hoje, dia 19 de fevereiro, no Noah Restaurant & Beach House, em Santa Cruz.
Cultura; Turismo

2019-02-19

União Ciclista Internacional deu nota máxima ao 41º Troféu Joaquim Agostinho
A União Ciclista Internacional atribuiu nota máxima à organização do Troféu Joaquim Agostinho
- 41º Grande Prémio Internacional de Ciclismo de Torres Vedras, que decorreu entre 12 e 15 de
julho de 2018.
Atividade física

2019-02-20

Torres Vedras foi reeleita para a Comissão de Coordenação das Cidades Educadoras
O Município de Torres Vedras foi reeleito para integrar a Comissão de Coordenação da Rede
Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras – RTPCE, aquando do Encontro Nacional daquela
Rede, que se realizou no passado dia 8 de fevereiro, em São João da Madeira.
Educação

2019-02-21

Praça 25 de Abril vai passar a ter acessibilidade inclusiva
A apresentação do anteprojeto do Município para esse efeito aconteceu ontem, dia 20 de
fevereiro, no Edifício dos Paços do Concelho.
Obras; Urbanismo
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2019-02-21

“+ Saúde”: Alunos do concelho participaram em teatro-debate sobre dependências
O programa “+ Saúde” promoveu sessões de teatro-debate em seis escolas do concelho de
Torres Vedras, com o objetivo de alertar para situações de dependência que afetam os jovens
aos dias de hoje.
Desenvolvimento social

2019-02-22

Câmara Municipal adquire material betuminoso para reparar vias municipais
A Câmara Municipal de Torres Vedras irá adquirir material betuminoso para reparar as vias
municipais. A decisão de abertura de procedimento foi tomada em reunião de Câmara desta
terça-feira, 19 de fevereiro, e contempla a aquisição de material no valor máximo de 400 mil
euros (sem IVA).
Obras

2019-02-22

Fração de prédio com troço da muralha medieval vai ser adquirida pela Autarquia
O executivo municipal aprovou, na reunião de Câmara de 19 de fevereiro, a aquisição de uma
fração autónoma do prédio urbano, junto ao Chafariz dos Canos, onde se encontra um troço da
muralha medieval.
Cultura

2019-02-22

Representantes torrienses no Concurso Nacional de Leitura foram escolhidos
A fase municipal da 13.ª edição do Concurso Nacional de Leitura teve lugar no dia 20 de
fevereiro no auditório do Edifício dos Paços do Concelho, tendo na atividade participado 29
alunos de todos os agrupamentos de escolas do concelho.
Cultura; Educação

2019-02-22

Torres Vedras integra Rede Cultura 2027
Torres Vedras é um dos 25 municípios que integram a Rede Cultura 2027, iniciativa de apoio à
candidatura de Leiria a Capital Europeia da Cultura. A apresentação da rede aconteceu esta
sexta-feira no Museu de Leiria e contou com a presença de Carlos Bernardes.
Cultura; Educação
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2019-02-23

Embaixada Real do Carnaval de Torres Vedras "conquistou" a capital
A Embaixada Real do Carnaval de Torres Vedras rumou a Lisboa, este sábado, com cerca de 600
pessoas a espalharem a folia do Carnaval “mais português de Portugal” pelas ruas do centro da
capital.
Cultura; Economia; Mais; Turismo

2019-02-25

Eduardo Gageiro inaugurou exposição sobre o Carnaval de Torres Vedras
"Carnaval de Torres Vedras por Eduardo Gageiro" é o nome da exposição que foi inaugurada na
passada sexta-feira, 22 de fevereiro, na Paços – Galeria Municipal de Torres Vedras.
Cultura

2019-02-25

Hidrogénio como vetor energético do futuro foi debatido em Torres Vedras
O hidrogénio enquanto vetor energético como opção estratégica de futuro, na gestão da energia
e na descarbonização dos territórios, foi o tema de jornadas que decorreram em Torres Vedras
nos dias 21 e 22 de fevereiro.
Ambiente; Economia; Mobilidade; Urbanismo

2019-02-25

Ephemera regressa a Torres Vedras para exposição sobre a censura
O arquivo histórico Ephemera de José Pacheco Pereira voltou a Torres Vedras e mais
concretamente à Biblioteca Municipal para desta vez abordar a temática da censura.
Cultura; Mais

2019-02-26

SMAS de Torres Vedras vão investir mais de 900 mil euros na rede viária
O Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento – SMAS de
Torres Vedras aprovou, na reunião ordinária de hoje, dia 26 de fevereiro, o investimento de
mais de 900 mil euros para reabilitação de pavimentos da rede viária municipal.
Obras

2019-02-27

Mais obras de saneamento básico avançam em Santa Maria, S. Pedro e Matacães...
A cerimónia de assinatura dos contratos para a execução do emissário do Vale de Azenha e da
remodelação da rede de abastecimento de água da Rua Henriques Nogueira realizou-se hoje,
dia 27 de fevereiro, na sede da Freguesia de Santa Maria, S. Pedro e Matacães.
Obras; Urbanismo
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2019-02-28

António Costa recebeu o Carnaval de Torres Vedras em São Bento
António Costa abriu as portas do Palácio de São Bento para receber o Carnaval de Torres Vedras.
Os Reis do Carnaval de Torres Vedras lideraram uma comitiva que levou a folia à residência
oficial do primeiro-ministro.
Cultura

2019-03-01

Cerca de 7 mil pequenos foliões desfilaram por Torres Vedras
A alegria de cerca de 7 mil crianças e jovens acompanhados por aproximadamente 1000
professores e auxiliares preencheu o recinto do evento, onde estiveram representados 79
estabelecimentos de ensino do Concelho.
Cultura; Educação; Mais; Turismo

2019-03-01

Foliões seniores divertiram-se com a portugalidade
Cerca de mil seniores participaram no Baile Máscaras Tradição em espírito "Made in Portugal",
o qual se realizou hoje à tarde, dia 1 de março, no Pavilhão Multiusos.
Turismo

2019-03-01

Segurança reforçada no Carnaval de Torres Vedras 2019
A segurança continua a ser uma prioridade para a organização do Carnaval de Torres Vedras.
Na edição de 2019, está a ser implementado um novo sistema de barreiras de segurança, que
inclui barreiras modulares antiterrorismo, e um sistema de videovigilância.
Turismo

2019-03-06

Carnaval trouxe milhares de pessoas às ruas do centro da cidade
Desde sexta-feira que a folia do Carnaval de Torres Vedras invadiu a cidade. Os dias de folia
tiveram início com o Corso Escolar, um dos momentos mais aguardados pelos torrienses, que
saíram de casa para assistir ao desfile de cerca de sete mil crianças e jovens do concelho.
Cultura; Mais

2019-03-07

Primeira semana de formação do “Moving and Learning Outside” decorreu na Noruega
Entre 28 de janeiro e de 1 de fevereiro, os parceiros do projeto “Moving and Learning Outside”
estiveram reunidos em Trondheim, na Noruega, para a primeira semana de formação dos
educadores de infância envolvidos na iniciativa.
Educação
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2019-03-07

Sustentabilidade: Torres Vedras em destaque em prémio internacional
Portugal conquistou o 1º lugar na categoria “Best of Europe”, com Torres Vedras a ser um dos
destinos portugueses que contribuíram para este reconhecimento internacional.
Ambiente; Turismo

2019-03-07

500 mil pessoas juntaram-se à folia do Carnaval de Torres Vedras
O Carnaval de Torres Vedras invadiu a cidade durante os últimos dias para mais uma edição de
sucesso. Entre 1 e 6 de março, cerca de 500 mil pessoas não quiseram perder aquele que se
assume como o Carnaval "mais português de Portugal", que este ano decorreu sob o tema "Made
in Portugal".
Cultura; Mais

2019-03-08

Sessões de esclarecimento sobre limpeza de terrenos decorreram no Concelho
Durante o mês de fevereiro, realizaram-se nas 13 freguesias do concelho de Torres Vedras
sessões de esclarecimento sobre limpeza de terrenos, promovidas pela Câmara Municipal de
Torres Vedras, a Guarda Nacional Republicana – Núcleo de Proteção Ambiental e os Bombeiros
Voluntários de Torres Vedras.
Ambiente; Proteção Civil

2019-03-08

Altice Portugal estabeleceu parcerias com a FAERO e o Município de Torres Vedras
A Altice Portugal formalizou, ontem, um protocolo de cooperação tecnológica com a Federação
das Associações Empresariais da Região do Oeste - FAERO, no edifício dos Paços do Concelho,
em Torres Vedras.
Economia

2019-03-08

Cabine telefónica dá lugar a uma micro biblioteca em Torres Vedras
A Câmara Municipal de Torres Vedras e a Altice Portugal, através da Fundação Altice,
inauguraram, ontem, uma cabine de leitura, instalada junto à Escola Secundária Henriques
Nogueira. Este espaço nasceu da revitalização da antiga cabine telefónica, que passa agora a
funcionar como uma micro biblioteca, aberta a todos sob o mote "Levar, doar, ler, devolver".
Cultura
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2019-03-12

Doces do concelho de Torres Vedras são candidatos às 7 Maravilhas de Portugal
O Pastel de Feijão de Torres Vedras, o Pastel de Feijão com Telha de Amêndoa, a Uvada e as
Morenas de Uvada são os candidatos apresentados pelo Município de Torres Vedras às 7
Maravilhas Doces de Portugal.
Economia; Turismo

2019-03-12

TORRES INOV-E é certificado pelo IAPMEI para acolher empreendedores estrangeiros
O TORRES INOV-E foi recentemente acreditado pelo Instituto de Apoio às Pequenas e Médias
Empresas e à Inovação – IAPMEI, no âmbito do programa StartUp Visa, para acolher e apoiar
empreendedores estrangeiros na criação e instalação de empresas de base tecnológica em
Portugal.
Economia

2019-03-13

13 toneladas de resíduos foram recolhidas seletivamente no Carnaval
No total, foram recolhidos seletivamente 1.768 kg de papel/cartão, 6.912 kg de embalagens de
plástico/metal e 4.410 kg de vidro na edição de 2019 do “Carnaval mais português de Portugal”.
Ambiente; Turismo

2019-03-14

Torres Vedras participou na ação de formação nacional do ECOXXI 2019
O Município de Torres Vedras integrou o painel “Boas Práticas em Municípios ECOXXI” na ação
de formação nacional do programa ECOXXI 2019, que decorreu a 11 de março, na sede da
Agência Portuguesa do Ambiente, na Amadora. Na sessão, organizada pela Associação Bandeira
Azul da Europa – ABAE, o Município apresentou a Rede de Percursos Pedonais do Concelho.
Ambiente

2019-03-14

Linhas de Torres Vedras declaradas monumento nacional
Fonte oficial do Governo confirmou que a proposta de classificação das Linhas de Torres Vedras
como monumento nacional, apresentada há um ano pela Direção-Geral do Património Cultural
(DGPC), foi hoje aprovada em Conselho de Ministros.
Cultura
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2019-03-15

Carnaval de Torres Vedras distinguido com menção honrosa de mérito turístico
O Carnaval de Torres Vedras foi distinguido com a menção honrosa de mérito turístico 1.º grau,
atribuída pelo Governo português, através da secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes
Godinho.
Cultura; Turismo

2019-03-15

Centro Educativo de Runa acolhe projeto de residências artísticas
O Centro Educativo de Runa vai participar no projeto “R-A Residências Artísticas | 2018-19”,
que tem por objetivo incorporar as práticas artísticas no quotidiano das crianças do 1.º ciclo do
ensino básico.
Educação

2019-03-16

Oeste CIM investe na redução do preço dos passes
A Comunidade Intermunicipal do Oeste – Oeste CIM anunciou ontem que vai investir 1,4 milhões
de euros em medidas de apoio à redução tarifária nos transportes públicos, beneficiando com
descontos, a partir de abril, os portadores de passes rodoviários de 12 municípios, entre os
quais Torres Vedras.
Mobilidade

2019-03-18

Alunos da Escola Agrícola participaram em ação de reabilitação do rio Sizandro
No âmbito da comemoração do Dia Internacional de Ação pelos Rios, uma turma da Escola
Profissional Agrícola Fernando Barros Leal participou, no passado dia 14 de março, numa
atividade de reabilitação de uma parcela da margem do rio Sizandro, no Parque Verde de Runa.
Ambiente

2019-03-19

Torres Vedras marcou presença em congresso de democracia participativa
Uma comitiva torriense participou no I Congresso Internacional de Democracia Participativa
que se realizou em Araraquara (Brasil), sendo que Torres Vedras vai receber este evento no
próximo ano.
Economia; Mais
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2019-03-19

Castelo de Torres Vedras de verde para celebrar o dia de São Patrício
O Castelo de Torres Vedras esteve iluminado de verde, nos dias 9 e 17 de março, para celebrar
a Irlanda e o dia de São Patrício.
Mais

2019-03-20

Operação Floresta Segura também passou pelo concelho
Entre os dias 15 e 19 de março realizou-se na área geográfica de três autarquias do concelho a
operação de fiscalização e sensibilização Floresta Segura.
Ambiente; Economia; Proteção Civil

2019-03-21

Integração de migrantes foi tema de sessão na ACIRO
O auditório da ACIRO (Associação Comercial e Industrial da Região Oeste) acolheu na tarde de
ontem, dia 20 de março, uma ação de formação/sensibilização sobre a temática da legislação
da migração e legislação laboral.
Desenvolvimento social; Economia

2019-03-22

Plano de rearborização da Cidade foi apresentado
O Plano de Rearborização da Cidade de Torres Vedras foi apresentado na noite do dia 20 de
março, no auditório do Edifício dos Paços do Concelho.
Ambiente; Obras; Urbanismo

2019-03-22

Município de Torres Vedras inaugurou agência dedicada aos empresários
A Agência Investir Torres Vedras foi inaugurada ontem, no Centro de Apoio ao Empresário da
Região Oeste – CAERO. O presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, Carlos Bernardes,
e o secretário de Estado da Economia, João Correia Neves, marcaram presença na inauguração
deste espaço que visa atrair investimento para o Concelho.
Economia

2019-03-26

Município introduziu alimentos biológicos nas refeições escolares
As refeições escolares confecionadas pelas cozinhas municipais de Torres Vedras passaram a
integrar alimentos de origem biológica, designadamente frutas e hortícolas.
Educação

Listagem com as principais notícias de 16 de fevereiro a 15 de abril de 2019

2019-03-26

Torres Vedras teve de novo “Dias da Poesia”
De forma a comemorar o Dia Mundial da Poesia (21 de março) que coincide com a chegada da
Primavera, a Câmara Municipal levou a cabo a iniciativa "Os Dias da Poesia" que consistiu num
conjunto de ações de carácter cultural.
Cultura

2019-03-26

Torres Vedras acolheu encontro da Rede de Transferência de BioCantinas
O 2º Encontro Transnacional da Rede de Transferência de BioCantinas decorreu em Torres
Vedras, de 19 a 21 de março, subordinado ao tema “Oferta e Procura de Produtos Biológicos”.
Educação

2019-03-26

Transplantação de árvores da Rua António Leal d’Ascensão
As árvores que se encontram na Rua António Leal d'Ascensão, no troço compreendido entre a
Rua Teresa de Jesus Pereira e a rotunda junto ao CAERO, vão ser transplantadas para a margem
do Rio Sizandro, para o troço entre o acesso à Variante Poente e a Ponte de São Miguel.
Ambiente

2019-03-27

“+ Futuro” para quatro jovens estudantes torrienses…
As primeiras bolsas no âmbito do programa “+ Futuro” foram atribuídas ontem, dia 26 de março,
no auditório do Edifício dos Paços do Concelho.
Educação; Juventude

2019-03-27

Projeto de residências artísticas levou a música até ao Centro Educativo de Runa
O Centro Educativo de Runa participou no projeto “R-A Residências Artísticas | 2018-19”, que
culminou numa apresentação pública no átrio do Edifício da Câmara Municipal de Torres Vedras,
no dia 22 de março. O objetivo do projeto foi incorporar as práticas artísticas no quotidiano
das crianças, promovendo o gosto pela arte e a criação de hábitos culturais.
Educação

2019-03-27

Zona de perigo na Praia Azul encontra-se sinalizada
A zona de perigo que se encontra entre a Foz do Rio do Sizandro e a Praia Azul foi sinalizada,
encontrando-se identificada através de uma boia de sinalização amarela. No areal encontra-se
uma placa de sinalização vertical, que identifica a zona interdita a banhos e desportos náuticos.
Proteção Civil
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2019-03-28

Serralves regressa a Torres Vedras com exposição de Ângelo de Sousa
A Coleção de Serralves está de regresso a Torres Vedras com a exposição "Ângelo de Sousa –
Quase tudo o que sou capaz", inaugurada na Paços – Galeria Municipal de Torres Vedras esta
quarta-feira.
Cultura

2019-03-28

Município participou na Assembleia Geral da Associação das Cidades Educadoras
O Município de Torres Vedras esteve representado na Assembleia Geral da Associação
Internacional de Cidades Educadoras, que se realizou nos dias 21 e 22 de maço, em Rennes. A
vereadora da Educação, Laura Rodrigues, participou nesta Assembleia que reuniu mais de 100
pessoas de 58 cidades.
Educação

2019-03-29

Projeto “Conhecer o que Como” proporcionou almoço diferente na EB de Penafirme
No âmbito do projeto-piloto “Conhecer o que Como”, os alunos do primeiro ano da Escola Básica
de Póvoa de Penafirme despediram-se do inverno com um almoço diferente, no qual foram
privilegiados produtos da época.
Educação

2019-03-29

“Mexa-se para a Vida” foi reconhecido como Programa Desportivo Recomendado
O “Mexa-se para a Vida” foi distinguido como Programa Desportivo Recomendado 2019. O
projeto de desporto sénior da Câmara Municipal de Torres Vedras recebeu a distinção no âmbito
do 9º Seminário dos Municípios Amigos do Desporto.
Atividade física

2019-04-01

Semana de atividades incentivou a “Empreender em Torres Vedras”
Torres Vedras acolheu a sexta edição da Semana INOV-E, iniciativa dedicada ao
empreendedorismo e negócios, realizada a partir da criação do programa "TORRES INOV-E".
Economia; Educação
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2019-04-02

Torres Vedras recebeu a segunda semana de formação do projeto “MLO”
O Município de Torres Vedras acolheu os parceiros do projeto europeu “Moving and Learning
Outside - MLO”, entre os dias 18 e 22 de março, para a segunda semana de formação dos
educadores de infância envolvidos na iniciativa.
Educação

2019-04-02

Desenho de Rua comemorou em Torres Vedras o Dia Nacional dos Centros Históricos
Cerca de 30 desenhadores participaram nessa atividade que se desenrolou entre a Rua 9 de
Abril e a zona do Fórum das Associações Culturais de Torres Vedras.
Cultura; Educação; Turismo; Urbanismo

2019-04-02

Membros do "Mexa-se para a Vida!" foram levados à "magia" dos Cucos
Na manhã soalheira de hoje, com a bênção de S. Pedro, mais de 350 membros do projeto de
desporto sénior da Câmara Municipal realizaram uma agradável caminhada até ao encantado
local que é as Termas dos Cucos.
Atividade física; Seniores

2019-04-04

Acordo de Princípio para a redução do preço dos passes no Oeste foi formalizado
Representantes da OesteCIM e empresas de transporte que operam na região reuniram na sede
da Comunidade Intermunicipal do Oeste para formalizar o Acordo de Princípio firmado face ao
Programa de Apoio à Redução Tarifária – PART.
Desenvolvimento social; Mobilidade

2019-04-04

Dia da Árvore foi comemorado pelo Município com vários dias de atividades
O Dia da Árvore/Dia Mundial da Floresta foi comemorado pelo Município com um conjunto de
ações que incluiu plantações de árvores, ofertas de plantas à comunidade, sessões sobre
compostagem, caminhadas, um seminário e uma ação de voluntariado para controlo de
invasoras dunares.
Ambiente; Atividade física; Educação; Mais
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2019-04-05

Circuito mundial de qualificação da WSL regressa a Santa Cruz
O Pro Santa Cruz presented by Noah Surf House tem arranque marcado para a próxima segundafeira, na Praia do Mirante, em Santa Cruz. Em causa está uma prova de 3000 pontos do circuito
mundial de qualificação (QS) da Liga Mundial de Surf (WSL) que irá decorrer até ao dia 13 de
abril.
Atividade física

2019-04-05

Agendas Regionais de Economia Circular foram debatidas em Torres Vedras
As comissões de coordenação e desenvolvimento regional - CCDR do Norte, Centro, Lisboa e
Vale do Tejo, Alentejo e Algarve e a Região Autónoma da Madeira estiveram ontem reunidas na
AdegaMãe, em Torres Vedras, para a assinatura dos protocolos das Agendas Regionais de
Economia Circular 2019.
Ambiente; Economia

2019-04-05

Torres Vedras dinamiza projeto para capacitação de organizações
“Território de Impacto de Torres Vedras” é o nome da iniciativa que pretende capacitar
organizações no âmbito da Gestão e Avaliação de Impacto Social. O projeto, o primeiro a
decorrer no âmbito da Comunidade Impacto Social, foi apresentado no auditório da ACIRO.
Desenvolvimento social

2019-04-08

Torres Vedras integra projeto que promove economia circular em compras públicas
O Município de Torres Vedras vai participar no projeto piloto “Centro Green Deal em Compras
Públicas - Centro GD”, lançado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Centro, no âmbito do desenvolvimento da Agenda Regional para a Economia Circular do Centro.
Ambiente; Economia

2019-04-08

Fruta é também distribuída gratuitamente em jardins de infância do concelho
A distribuição gratuita de fruta aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico público do concelho foi
alargada este ano letivo pela Câmara Municipal ao ensino pré-escolar, abrangendo agora mais
456 crianças.
Desenvolvimento social; Educação
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2019-04-09

Comitiva torriense visitou a província holandesa de Zeeland
Uma comitiva de Torres Vedras, composta por representantes da Câmara Municipal de Torres
Vedras e pela direção da Associação Comercial Industrial e Serviços da Região Oeste – ACIRO,
visitou a província de Zeeland, nos Países Baixos, entre 1 e 4 de abril.
Economia

2019-04-09

"Camelar" contra a discriminação e a xenofobia...
O Dia Internacional do Povo Cigano foi assinalado ontem, dia 8 de abril, tendo Torres Vedras se
associado à efeméride com a inauguração da exposição "Camelar", da autoria de Sérgio Aires,
no centro comercial Arena Shopping.
Cultura; Desenvolvimento social

2019-04-09

Torres Vedras é um dos 25 concelhos mais atrativos do país
Torres Vedras encontra-se entre os 25 concelhos portugueses mais atrativos para viver, visitar
ou investir. O Município encontra-se na 22ª posição do “Portugal City Brand Ranking”, o índice
da Bloom Consulting que avalia o nível de atratividade dos 308 concelhos do país.
Mais

2019-04-09

“É carapau!”... nos concelhos de Torres Vedras e Lourinhã
“É carapau!” é o nome da quinzena gastronómica dedicada a este peixe, que decorrerá entre
os dias 15 e 30 de junho, nos concelhos de Torres Vedras e da Lourinhã, a qual foi apresentada
ontem, dia 8 de abril, nas instalações da Agência ECOCOAST, na Maceira.
Economia; Turismo

2019-04-10

Torres Vedras participou na “IV Conferência Internacional de Bio-Regiões”
O Município de Torres Vedras esteve representado na “IV Conferência Internacional de BioRegiões”, que decorreu no dia 29 de março, na Feira Agro de Braga.
Educação

2019-04-10

Torres Vedras acolheu a nona edição do seu duatlo
A zona poente de Torres Vedras acolheu a nona edição do duatlo da cidade, o qual incluiu uma
prova do campeonato nacional da modalidade.
Atividade física

Listagem com as principais notícias de 16 de fevereiro a 15 de abril de 2019

2019-04-12

Formações sobre serviço de vinhos foram promovidas junto dos agentes turísticos
No âmbito do programa da “Cidade Europeia do Vinho 2018 | Torres Vedras/Alenquer” foram
promovidas quatro ações de formação que tiveram como objetivo o desenvolvimento de
competências que permitam aos agentes turísticos melhorar os serviços relacionados com o
vinho.
Educação; Turismo

2019-04-12

Programa da Orla Costeira de Alcobaça-Cabo Espichel abrange Torres Vedras
O Programa da Orla Costeira de Alcobaça-Cabo Espichel (POC-ACE), aprovado em Conselho de
Ministros a 14 de março, foi ontem publicado em Diário da República. A costa do concelho de
Torres Vedras passa, assim, a ser abrangida por este programa, que compreende um total de
224 km de orla costeira.
Ambiente; Ordenamento do território

2019-04-12

Torres Vedras junta-se à campanha “Por um país com bom ar”
O Ministério do Ambiente e da Transição Energética, através da Agência Portuguesa do
Ambiente, lançou hoje a campanha nacional “Por um país com bom ar”. O Município de Torres
Vedras juntou-se a esta iniciativa que visa informar e incentivar comportamentos e estilos de
vida que contribuam para a proteção da qualidade do ar.
Ambiente; Mobilidade

2019-04-12

Instalações da APECI foram palco de simulacro de sismo seguido de incêndio
As instalações da APECI – Associação Para a Educação de Crianças Inadaptadas de Torres Vedras
acolheram ontem, dia 11 de abril, um simulacro de sismo seguido de incêndio.
Proteção Civil

2019-04-15

Frederico Morais foi o vencedor do Pro Santa Cruz presented by Noah Surf House
Frederico Morais foi o vencedor do Pro Santa Cruz presented by Noah Surf House, etapa de
categoria 3000 do circuito mundial de qualificação (QS) da Liga Mundial de Surf (WSL), que
decorreu entre os dias 8 e 13 de abril.
Atividade física

