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Listagem com as principais notícias de 16 de abril a 13 de junho de 2019 

 

2019-04-17 

“Conhecer para Preservar” chegou ao fim com balanço bastante positivo 
No âmbito do projeto "Conhecer para Preservar | Rede Natura 2000" foi dinamizado um vasto 
conjunto de ações que impactou milhares de crianças e jovens dos concelhos de Torres Vedras 
e da Lourinhã. 

Ambiente; Educação 

2019-04-17 

Torres Vedras propõe fundos de apoio a Moçambique e França 
A Câmara Municipal de Torres Vedras propôs a criação de dois fundos de apoio internacional. 
Em causa está a reconstrução da cidade de Beira, capital da província moçambicana de Sofala, 
e da Catedral de Notre-Dame de Paris, em França. As iniciativas pretendem juntar o apoio dos 
municípios portugueses, que poderão contribuir até ao dia 31 de dezembro. 

Mais 

2019-04-18 

Uvada passou à próxima fase do "7 Maravilhas Doces de Portugal" 
A Uvada de Torres Vedras encontra-se entra os doces selecionados para a próxima fase do "7 
Maravilhas Doces de Portugal". A candidatura apresentada pela Câmara Municipal de Torres 
Vedras integra a categoria "Doces de Fruta e Mel" e foi uma das 907 apresentadas a nível 
nacional. 

Mais 

2019-04-20 

Crise energética: desativação do Plano Municipal de Emergência 
O Plano Municipal de Emergência foi desativado às 19h30 de sábado, dia 20 de abril. A Comissão 
Municipal de Proteção Civil reuniu para fazer um balanço dos últimos dias e decidiu a 
desativação do plano. 

Economia; Proteção Civil 

2019-04-22 

Música e dança ciganas abordadas em Claustrophonia 
A cultura cigana foi o tema da edição deste ano do evento Claustrophonia, que se realizou no 
Edifício dos Paços do Concelho, no seguimento do projeto "Rotas Romani". 

Cultura; Educação 

2019-04-22 

Município de Torres Vedras marcou presença no Bioblitz 
O Município de Torres Vedras participou nos dias 6 e 7 de abril na sexta edição do Bioblitz, que 
decorreu no Parque de Serralves, no Porto, com o ateliê “Aves da Foz do Sizandro”. 

Ambiente 



Listagem com as principais notícias de 16 de abril a 13 de junho de 2019 

 

2019-04-22 

Câmara Municipal voltou a proporcionar férias bem animadas… 
Um vasto conjunto de atividades desportivas, culturais e pedagógicas foi proporcionado no 
âmbito do programa "Tempo de Férias - Páscoa 019", no qual se contabilizaram 165 
participações de crianças residentes no concelho e/ou a frequentar o 1.º ciclo do ensino básico 
no mesmo. 

Educação; Mais 

2019-04-23 

Páscoa com muita "vida" em Santa Cruz 
A Câmara Municipal dinamizou durante o fim de semana de Páscoa, em parceria com agentes 
locais, o programa "Santa Cruz Spring Break". 

Economia; Mais; Turismo 

2019-04-23 

Câmara Municipal apresentou estudo prévio para a Praça Machado dos Santos 
A Câmara Municipal de Torres Vedras apresentou, esta segunda-feira, o estudo prévio do 
projeto de requalificação da Praça Machado dos Santos. Apesar da noite chuvosa, os torrienses 
rumaram ao Torres Vedras LabCenter para ficar a conhecer o estudo. 

Urbanismo 

2019-04-23 

Orçamento Participativo Jovem Portugal passou por Torres Vedras 
A Câmara Municipal de Torres Vedras e o Instituto Português do Desporto e da Juventude 
promoveram hoje um encontro de participação sobre o Orçamento Participativo Jovem Portugal 
2019, que decorreu no Torres Vedras LabCenter. 

Juventude 

2019-04-23 

Ereira recebeu jantar integrado nas comemorações do 25 de abril 
As comemorações municipais do 45.º aniversário da "Revolução dos Cravos" na União das 
Freguesias do Maxial e Monte Redondo tiveram início ontem, dia 22 de abril, com um jantar 
realizado na associação da Ereira que reuniu munícipes que desempenharam funções 
autárquicas no concelho desde 1976. 

Mais 

2019-04-24 

Projeto torriense foi apresentado na “International Play Education Conference” 
O projeto “Um, Dó, Li, Tá”, desenvolvido pelo Município de Torres Vedras, foi apresentado na 
“International Play Education Conference”, uma iniciativa dedicada à importância do brincar 
no desenvolvimento equilibrado das crianças, que decorreu entre 11 e 13 de abril, em Atenas. 

Educação 
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2019-04-24 

Laboratório para a inovação digital na agricultura vai nascer em Torres Vedras 
A ASSOCIAÇÃO SFCOLAB – LABORATÓRIO COLABORATIVO PARA A INOVAÇÃO DIGITAL NA 
AGRICULTURA foi hoje constituída legalmente com a assinatura da escritura, que teve lugar no 
auditório do edifício dos Paços do Concelho. 

Economia 

2019-04-26 

Município assinalou os 45 anos do 25 de Abril no Maxial 
O Maxial foi a localidade escolhida para acolher as comemorações do 45.º aniversário do 25 de 
Abril de 1974. Centenas de pessoas marcaram presença nas várias atividades que deram forma 
a este programa que celebrou a liberdade e a democracia. 

Mais 

2019-04-29 

Parque Verde da Várzea comemorou o 15.º aniversário com várias atividades 
O Parque Verde da Várzea, em Torres Vedras, celebrou o 15.º aniversário no passado domingo, 
dia 28 de abril. A data foi assinalada com várias atividades que animaram quem passou por 
aquele espaço verde. 

Ambiente 

2019-04-30 

Torres Vedras acolheu encontro da Rede Cultura 2027 
“Políticas Culturais - Porque nos importa pensar” foi o tema desse encontro, que teve lugar em 
abril no auditório do Edifício dos Paços do Concelho. 

Cultura 

2019-05-02 

Alunos da região Oeste continuam a receber "kits" de educação ambiental 
No dia 26 de abril, o Município de Torres Vedras, em parceria com a Comunidade Intermunicipal 
do Oeste, a ERP Portugal e a Novo Verde, deu continuidade à entrega de "kits" de educação 
ambiental a alunos do 4.º ano de escolaridade da União de Freguesias de A dos Cunhados e 
Maceira. 

Ambiente; Educação 

2019-05-02 

Torres Vedras celebrou a Liberdade ao longo de abril... 
Associando-se ao 45.º aniversário da "Revolução dos Cravos", a Câmara Municipal dinamizou 
durante o mês de abril um vasto programa de ações comemorativas desse decisivo 
acontecimento da História nacional, cujo "ponto alto" aconteceu na União das Freguesias do 
Maxial e Monte Redondo. 

Cultura; Obras 
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2019-05-02 

Município assinalou o Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância 
A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens – CPCJ de Torres Vedras comemorou o Mês 
Internacional da Prevenção dos Maus Tratos na Infância, que se assinalou durante o passado 
mês de abril. Cerca de 70 crianças reuniram-se, no dia 30 de abril, em frente ao edifício da 
Câmara Municipal de Torres Vedras, onde formaram um Laço Humano. 

Desenvolvimento social; Juventude 

2019-05-02 

Simulacro de sismo testou procedimentos no edifício da Câmara Municipal 
O edifício da Câmara Municipal foi ao final da manhã de hoje palco de um simulacro de sismo 
que envolveu cerca de 400 pessoas. 

Proteção Civil 

2019-05-02 

11 bandeiras azuis foram atribuídas a praias do Concelho 
São elas: Porto Novo, Santa Rita-Norte, Santa Rita-Sul, Navio, Mirante, Pisão, Física, Santa Cruz-
Centro, Santa Helena, Formosa e Azul. 

Mais; Turismo 

2019-05-03 

Torres Vedras e Piauí (Brasil) estabelecem laços de cooperação 
No âmbito do 1.º Encontro Piauí – Portugal, o Concelho acolheu a visita de uma comitiva oriunda 
deste estado brasileiro. 

Economia 

2019-05-03 

Concelho de Torres Vedras tem cinco empresas gazela 
Torres Vedras mantém um lugar de destaque no ranking das Empresas Gazela 2018, um estudo 
elaborado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro – CCDRC. O 
anúncio foi feito durante a 5.ª Gala das Empresas Gazela, que se realizou no passado dia 30 de 
abril, no Mercado de Sant’Ana, em Leiria. 

Economia 

2019-05-03 

Contas mostram estabilidade financeira de Câmara Municipal, SMAS e Promotorres 
A Assembleia Municipal de Torres Vedras votou favoravelmente, nos dias 29 e 30 de abril, os 
relatórios de atividade e contas da Câmara Municipal de Torres Vedras e dos Serviços 
Municipalizados de Água e Saneamento – SMAS de Torres Vedras referentes a 2018. 

Mais 
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2019-05-06 

Concelho acolheu de novo festa do livro e da literatura 
Tratou-se da iniciativa "Torres Vedras, Cidade dos Livros", que constou de um vasto conjunto 
de ações dinamizadas durante o mês de abril. 

Cultura; Educação; Seniores 

2019-05-06 

Passeio de BTT, corrida e caminhada passaram pelo Eco Caminho do Sizandro 
O Eco Caminho do Sizandro, que une Torres Vedras às localidades de Foz e Santa Cruz, foi 
percorrido, este domingo, por cerca de 400 pessoas. As atividades desportivas que marcaram a 
manhã assinalaram a inauguração da nova sinalização implementada ao longo do caminho. 

Atividade física 

2019-05-06 

Vida e legado de Padre Francisco Soares apresentados em brochura 
A brochura Padre Francisco Soares, o Patrono da Escola Básica 2, 3 Padre Francisco Soares foi 
apresentada na passada sexta-feira, 3 de maio, no auditório do Edifício Paços do Concelho. 

Cultura; Educação 

2019-05-06 

Europa e Juventude foram celebradas em Torres Vedras 
O Município de Torres Vedras associou-se à Semana Europeia da Juventude, que em 2019 teve 
como tema "Jovens e Democracia". 

Ambiente; Atividade física; Cultura; Educação; Juventude 

2019-05-07 

Voluntários promoveram conservação de natureza em Torres Vedras 
Torres Vedras acolheu quatro jovens no âmbito do “LIFE Volunteer Escapes”, projeto de 
voluntariado da Comissão Europeia. Os voluntários, com idades compreendidas entre os 18 e os 
30 anos, trabalharam com as equipas da Câmara Municipal de Torres Vedras em torno da 
conservação da natureza no Concelho. 

Ambiente; Juventude 

2019-05-08 

EcoMAR promoveu sessões de sensibilização sobre lixo marinho 
O Grupo de Ação Local ecoMAR, responsável pela implementação da Estratégia de 
Desenvolvimento Local de Base Comunitária para as zonas costeiras de Torres Vedras e 
Lourinhã, promoveu a realização de sessões de sensibilização e informação para alertar para a 
problemática do lixo marinho. 

Ambiente 
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2019-05-08 

Torres Vedras celebrou a Saúde durante o mês de abril 
Torres Vedras voltou a celebrar a saúde através do programa “abril, mês da Saúde”, que 
proporcionou um vasto conjunto de ações nessa área durante o mês transato. 

Desenvolvimento social; Mais 

2019-05-08 

Torres Vedras participou em encontro com Comissária Europeia dos Transportes 
Torres Vedras participou numa reunião com Violeta Bulc, Comissária Europeia dos Transportes, 
que decorreu esta terça-feira em Bruxelas. O objetivo do encontro passou por sensibilizar a 
Comissão Europeia para diversos temas relacionados com a mobilidade sustentável. 

Mobilidade 

2019-05-08 

Literatura de mão dada com o cinema foram à escola… 
Durante o presente ano letivo foi dinamizado pela Câmara Municipal e o Académico de Torres 
Vedras o projeto “Os Livros dos Filmes, Os Filmes dos Livros”, no qual participaram as turmas 
7.º A da Escola EB 2,3 do Maxial e 10.º H da Escola Secundária Henriques Nogueira. 

Cultura; Educação 

2019-05-08 

Município de Torres Vedras está entre os 30 mais sustentáveis do país 
Torres Vedras é um dos 30 municípios portugueses mais sustentáveis, ocupando a 22ª posição 
do Rating Municipal Português. O estudo analisou o desempenho dos 308 municípios portugueses 
em dimensões como governação, serviço aos cidadãos, desenvolvimento económico e social e 
sustentabilidade financeira. 

Mais 

2019-05-09 

Alcabrichel e Sizandro foram alvo de trabalhos de requalificação 
Os rios Alcabrichel e Sizandro foram recentemente alvo de trabalhos de requalificação biofísica 
e paisagística decorrentes da candidatura “Ruivaco-do-Oeste | Gestão Ativa da Espécie e do 
Ecossistema”. 

Ambiente; Obras 

2019-05-10 

Gestão Urbanística do Concelho em melhoria… 
Um ponto de situação relativamente à gestão urbanística no Concelho foi efetuado no dia 8 de 
maio, na Agência Investir Torres Vedras, tendo nessa sessão sido realizada também uma 
apresentação da referida agência. 

Economia; Obras; Ordenamento do território; Urbanismo 
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2019-05-10 

Juventude também une Torres Vedras a Lagos 
Uma comitiva de Lagos esteve ontem, dia 9 de maio, de visita ao Concelho, de forma a serem 
trocadas impressões e experiências relativamente a trabalho municipal na área da Juventude. 

Juventude; Mais 

2019-05-13 

Torres Vedras LabCenter comemorou o seu segundo aniversário 
O LabCenter completou o seu segundo aniversário com um balanço bastante positivo, tendo o 
mesmo sido assinalado com a realização de duas sessões de informação. 

Economia; Mais; Urbanismo 

2019-05-14 

"Construir Pontes, Desconstruir Preconceitos" em Torres Vedras 
Promover humana e socialmente mulheres em situação de prostituição foi o objetivo do 
seminário "Construir Pontes, Desconstruir Preconceitos" que se realizou no Edifício dos Paços 
do Concelho, organizado pela Câmara Municipal e a associação O Ninho. 

Desenvolvimento social 

2019-05-14 

Torres Vedras acolheu pelo 22.º ano encontro nacional de História de referência 
O abastecimento de alimentos à cidade foi este ano o tema em reflexão no Turres Veteras, que 
é, recorde-se, um encontro nacional de História de referência, realizado anualmente em Torres 
Vedras e focado num tema específico. 

Cultura; Educação 

2019-05-14 

Orçamento Participativo passou pela União das Freguesias de Dois Portos e Runa 
A primeira sessão de participação do Orçamento Participativo da Câmara Municipal de Torres 
Vedras, 4ª edição, realizou-se ontem, dia 13 de maio, no Centro Educativo de Dois Portos. 

Mais 

2019-05-14 

Torres Vedras participou em sessão sobre planeamento territorial 
“Planeamento Suave e Desenho Territorial – Os novos espaços de planeamento entre o 
ordenamento do território e o desenvolvimento regional” foi o mote do "workshop" 
internacional que decorreu no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, no dia 9 
de maio. 

Ordenamento do território 
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2019-05-15 

Encontro nacional juntou veículos elétricos em Torres Vedras 
Torres Vedras acolheu a sétima edição do Encontro Nacional de Veículos Elétricos, que decorreu 
no fim de semana de 11 e 12 de maio, na Expotorres. 

Mobilidade 

2019-05-16 

Ponte do Rol recebeu segunda sessão do Orçamento Participativo 
A freguesia de Ponte do Rol recebeu a segunda sessão de participação do Orçamento 
Participativo de Torres Vedras, que decorreu esta quarta-feira. 

Desenvolvimento social 

2019-05-16 

Dia Mundial da Família comemorado em Torres Vedras com “Brincar de Rua” 
O Dia Mundial da Família foi assinalado em Torres Vedras com um piquenique realizado ontem, 
dia 15 de maio, ao final da tarde, no Parque Verde da Várzea, integrado no projeto "Brincar de 
Rua". 

Educação; Mais 

2019-05-17 

“10.º ano. E agora?” foi pergunta que deu mote a mostra formativa e vocacional 
O Agora Escolhe – Mostra de Oferta Formativa e Vocação Profissional realizou-se ontem, dia 16 
de maio, no pavilhão Expotorres, tendo passado pelo evento cerca de 950 alunos do 9.º ano de 
escolaridade de escolas do Concelho. 

Educação; Juventude 

2019-05-20 

Torres Vedras esteve no “maior evento de bar em Portugal” 
Torres Vedras marcou presença no “Lisbon Bar Show”, que decorreu nos dias 14 e 15 de maio, 
no Convento do Beato, em Lisboa. A participação torriense teve como objetivo evocar as Linhas 
de Torres Vedras, uma vez que o Reino Unido foi o país convidado. 

Mais 

2019-05-21 

Ventosa acolheu quarta edição do Orçamento Participativo municipal 
Realizou-se ontem, segunda-feira, dia 20 de maio, entre as 21h e as 23h15, a terceira sessão 
de participação da 4.ª edição do Orçamento Participativo (OP) da Câmara Municipal de Torres 
Vedras, a qual teve lugar no Centro Educativo da Ventosa. 

Desenvolvimento social; Mais; Obras 
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2019-05-21 

GAL ecoMAR promoveu sessões sobre pesca e pescado em escolas do Concelho 
O Grupo de Ação Local (GAL) ecoMAR, responsável pela implementação da Estratégia de 
Desenvolvimento Local de Base Comunitária para as zonas costeiras de Torres Vedras e 
Lourinhã, promoveu a realização das referidas sessões junto de alunos da Maceira e Assenta. 

Economia; Educação 

2019-05-21 

Dia e Noite dos Museus em Torres Vedras centraram-se na herança judaica 
A Câmara Municipal associou-se este ano ao Dia Internacional e à Noite Europeia dos Museus 
com atividades em torno da História e Cultura judaica e a abertura noturna de vários 
equipamentos culturais municipais. 

Cultura; Turismo 

2019-05-21 

Associações do Concelho reuniram-se em evento com novo formato 
Nos três primeiros fins de semana de maio realizou-se o III Fórum das Associações de Torres 
Vedras, um evento que apresentou um novo formato, com atividades descentralizadas. 

Ambiente; Atividade física; Cultura; Desenvolvimento social; Educação; Juventude; Mais 

2019-05-22 

Revista municipal Torres Vedras entre as melhores publicações autárquicas 
A revista municipal “Torres Vedras” foi considerada uma das melhores publicações de 
informação autárquica do país. A publicação conquistou o terceiro lugar no âmbito da exposição 
de revistas e boletins municipais que decorreu à margem do Encontro de Marketing e 
Comunicação Autárquica. 

Mais 

2019-05-22 

Torres Vedras discutiu a saúde no Ciclo de Conferências a Oeste 
O Ciclo de Conferências a Oeste – Torres Vedras 2019 teve início este sábado, 18 de maio, no 
Auditório do Edifício dos Paços do Concelho. O encontro contou com 62 participantes. 

Desenvolvimento social 

2019-05-22 

Torres Vedras em destaque nos meios de comunicação espanhóis 
No âmbito da “Cidade Europeia do Vinho 2018”, um grupo de dez jornalistas e influenciadores 
espanhóis visitou, entre 7 e 9 de fevereiro, os concelhos de Torres Vedras e Alenquer. 

Cidade Europeia do Vinho 2018; Cultura 
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2019-05-23 

Torres Vedras associou-se à comemoração do Dia Nacional do Sapador Florestal 
A Equipa de Sapadores Florestais de Torres Vedras participou no seminário de celebração do 
Dia Nacional do Sapador Florestal (21 de maio), realizado nesta data, na sede da Comunidade 
Intermunicipal do Oeste. 

Economia; Proteção Civil 

2019-05-23 

Outeiro da Cabeça recebeu sessão do Orçamento Participativo 
Realizou-se ontem à noite a quarta sessão de participação da quarta edição do Orçamento 
Participativo da Câmara Municipal de Torres Vedras, a qual teve lugar no edifício do Outeiro da 
Cabeça da Junta da Freguesia da União das Freguesias dos Campelos e Outeiro da Cabeça. 

Cultura; Desenvolvimento social; Educação; Mais; Obras; Urbanismo 

2019-05-23 

Torres Vedras recebeu encontro sobre "O Poder da Colaboração" 
O ciclo "O Poder da Colaboração" passou por Torres Vedras, com um encontro que decorreu 
ontem, 22 de maio, no Auditório do Edifício dos Paços do Concelho. Este ciclo promovido pelo 
Fórum para a Governação Integrada – GovInt insere-se no Ano Nacional da Colaboração, uma 
iniciativa à qual o Município de Torres Vedras aderiu. 

Desenvolvimento social 

2019-05-24 

Périplo de entidades ligadas ao vinho e ao enoturismo passou pelo Concelho 
O culminar dessa ação aconteceu na Adega Mãe, onde, após uma interessante visita, os 
participantes partilharam conhecimento e ideias à volta da mesa. 

Economia; Turismo 

2019-05-24 

“+ Por Todos e Para Todos” para os funcionários do Município 
“+ Por Todos e Para Todos”, é um lema que deu nome ao projeto apresentado ao final da tarde 
de ontem, dia 23 de maio, no auditório do Edifício dos Paços do Concelho, o qual se traduz em 
benefícios proporcionados por empresas e outras entidades aos trabalhadores do Município. 

Desenvolvimento social; Economia; Mais 

2019-05-24 

Agência Investir Torres Vedras participou em encontro de cidades inteligentes 
A Agência Investir Torres Vedras esteve presente na “Portugal Smart Cities Summit”, a 
conferência nacional de cidades inteligentes que decorreu entre os dias 21 e 23 de maio, na 
Feira Internacional de Lisboa, no Parque das Nações, em Lisboa. 

Economia 
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2019-05-28 

Alunos das AEC’s de música e percussão apresentaram “Notas Soltas” 
Tratou-se de um espetáculo apresentado no Teatro-Cine em duas sessões por alunos do 1.º ciclo 
do ensino básico de 37 turmas de 26 escolas da rede pública do Concelho, o qual foi preparado 
no âmbito das atividades de enriquecimento curricular (AEC) de ensino da música e da 
percussão. 

Educação; Mais 

2019-05-28 

Histórias de Vida celebradas por meio da intergeracionalidade 
O Torres Vedras LabCenter acolheu mais uma edição da Festa das Histórias de Vida, que juntou 
"miúdos" e "graúdos" num saudável convívio intergeracional. 

Educação; Seniores 

2019-05-28 

Quarta edição do Orçamento Participativo passou pela Silveira... 
Teve lugar ontem, segunda-feira, 27/05/2019, entre as 21h e as 22h45, a quinta sessão de 
participação da quarta edição do Orçamento Participativo da Câmara Municipal de Torres 
Vedras, a qual teve lugar no Salão da Comissão de Festas da Silveira. 

Mais; Obras 

2019-05-28 

Rede viária do Concelho vai continuar a ser requalificada 
Duas propostas nesse sentido foram aprovadas na reunião do executivo municipal realizada 
ontem, dia 27 de maio, na Póvoa de Penafirme. 

Mobilidade; Obras 

2019-05-29 

Antigo posto da Guarda Fiscal da Assenta vai acolher o centro Foz Azul 
O antigo posto da Guarda Fiscal da Assenta deverá a breve prazo ser reabilitado para acolher o 
Centro Interpretativo da Reserva Natural Local - Foz Azul, tendo a autorização para a 
elaboração da respetiva candidatura sido aprovada na mais recente reunião de Câmara. 

Ambiente; Mais; Obras 

2019-05-29 

Carreiras vai ter espaço dedicado à sua tradição teatral 
A antiga escola primária das Carreiras vai ser convertida num centro de interpretação da 
atividade teatral desta localidade, tendo as minutas dos respetivos acordo de cooperação e 
contrato de comodato sido aprovadas na mais recente reunião do executivo municipal. 

Cultura; Obras 
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2019-05-29 

Torres Vedras também se associou à iniciativa "A Europa na minha região" 
Tal aconteceu por meio da Câmara Municipal, com atividades no Castro do Zambujal e uma 
visita de estudo ao sistema dunar da Praia Azul. 

Cultura; Educação; Obras; Turismo 

2019-05-30 
Construção da nova Escola Básica de Póvoa de Penafirme já está em curso 
Dezenas de crianças assistiram ontem, dia 29 de maio, ao lançamento da primeira pedra da 
futura Escola Básica de Póvoa de Penafirme. Este novo equipamento vai ter capacidade para 
cerca de 200 alunos do pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico. 

Educação; Obras 

2019-05-30 

Santa Maria, São Pedro e Matacães acolheu Orçamento Participativo 
A sexta sessão de participação da 4ª edição do Orçamento Participativo de Torres Vedras 
decorreu esta quarta-feira, recolhendo propostas para a Freguesia de Santa Maria, São Pedro e 
Matacães. 

Mais 

2019-05-30 

Executivo municipal aprovou o Plano de Pormenor da Foz do Sizandro 
A proposta de Plano de Pormenor da Foz do Sizandro e Respetiva Envolvente foi aprovada pelo 
executivo municipal na última reunião de Câmara, que se realizou no passado dia 27 de maio. 

Ambiente; Ordenamento do território 

2019-05-30 

Capela do Espírito Santo, no Turcifal, abre portas para exposição de arte sacra 
Trata-se de uma mostra que está patente até 20 de junho e que pretende dar a conhecer algum 
do património da paróquia do Turcifal, contando, também, com peças pertencentes à Paróquia 
de S. Mamede da Ventosa. 

Cultura; Turismo 

2019-06-03 

Torres Vedras, uma costa d' Ouro 
Em 2019, 12 praias da costa do Concelho voltaram a ser distinguidas pela associação Quercus 
com a Qualidade de Ouro: Azul, Formosa, Santa Helena, Centro, Física, Pisão, Mirante, Navio, 
Vigia, Santa Rita-Sul, Santa Rita-Norte e Porto Novo. 

Ambiente; Turismo 
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2019-06-03 

Torres Vedras participou em reunião do Conselho de Administração da RECEVIN 
O Município de Torres Vedras participou na reunião do Conselho de Administração da Rede 
Europeia das Cidades do Vinho – RECEVIN, que decorreu no dia 1 de junho, em Mura del Valadier, 
em Itália. 

Cidade Europeia do Vinho 2018 

2019-06-03 

Oeste Infantil celebrou 30 edições com “tudo o que o mundo tem” 
“É tudo a brincar, mas tem tudo o que o mundo tem” foi o tema da Grande Festa da Criança – 
30ª Oeste Infantil, que decorreu entre 28 de maio e 1 de junho na Expotorres, em Torres Vedras. 
A frase que deu mote a esta edição foi dita por uma criança de quatro anos na primeira edição 
do evento. 

Educação 

2019-06-03 

Vinho “Aproximar” integra aplicação de realidade aumentada 
O “Aproximar”, vinho comemorativo da “Cidade Europeia do Vinho 2018”, é um dos néctares 
que integra a “Live Wines Portugal”, uma aplicação de realidade aumentada para telemóvel e 
"tablet" que permite ficar a conhecer os néctares e os seus produtores. 

Cidade Europeia do Vinho 2018 

2019-06-04 

S. Pedro da Cadeira recebeu sessão da quarta edição do Orçamento Participativo 
Teve lugar ontem, segunda-feira, 03/06/2019, entre as 21h e as 22h15, a sétima sessão de 
participação da quarta edição do Orçamento Participativo da Câmara Municipal de Torres 
Vedras, realizada no espaço polivalente do Futebol Clube de São Pedro da Cadeira. 

Desenvolvimento social; Mais 

2019-06-05 

Atividade física voltou a "invadir" a Rua António Leal d' Ascenção 
Na Rua António Leal d’ Ascenção, em Torres Vedras, o trânsito voltou a dar lugar à atividade 
física informal, em mais uma edição da iniciativa No Domingo a Rua é Nossa. 

Atividade física; Mobilidade 

2019-06-05 

Torres Vedras continua a destacar-se no âmbito do programa "Green Key" 
Torres Vedras continua a ser o concelho da Região Centro com mais galardões decorrentes do 
programa "Green Key", sendo que oito das 28 entidades desta região distinguidas no âmbito do 
mesmo localizam-se no território torriense. 

Ambiente; Economia; Turismo 
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2019-06-05 

Tudo a postos para o início da época balnear no Concelho… 
A época balnear no Concelho foi perspetivada numa conferência de imprensa realizada ontem, 
dia 4 de junho, na Praia Azul. 

Ambiente; Mais; Obras; Turismo; Urbanismo 

2019-06-06 

“Florestas Vazias, Animais Zangados” no Teatro-Cine 
O Teatro-Cine recebeu o resultado de um desafio de curtas-metragens lançado pela Fábrica das 
Histórias – Casa Jaime Umbelino às escolas do ensino pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico 
do Concelho. 

Cultura; Educação 

2019-06-06 

Quarta edição do Orçamento Participativo teve a sua oitava sessão 
Teve lugar ontem, quarta-feira, 5/6/2019, entre as 21h e as 22h30, a oitava sessão de 
participação da quarta edição do Orçamento Participativo da Câmara Municipal, a qual teve 
lugar no Salão da Casa do Povo do Ramalhal. 

Desenvolvimento social; Mais; Obras 

2019-06-06 

Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Torres Vedras continua em marcha 
A execução do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) de Torres Vedras continua 
a decorrer, com dez operações a serem executadas, de momento, na cidade. O presidente da 
Câmara Municipal de Torres Vedras, Carlos Bernardes, promoveu duas visitas técnicas às obras 
em curso. 

Obras 

2019-06-07 

Torres Vedras tem duas "eco-freguesias" 
São elas a União das Freguesias da Carvoeira e Carmões e a União das Freguesias dos Campelos 
e Outeiro da Cabeça. 

Ambiente; Cultura; Desenvolvimento social; Economia 

2019-06-11 

OesteLED quer reduzir fatura energética dos municípios da região 
A Comunidade Intermunicipal do Oeste e a Oeste Sustentável – Agência Regional de Energia e 
Ambiente da Região Oeste estimam uma poupança de 3,4 milhões de euros por ano na fatura 
energética dos doze municípios da região, por meio da introdução nos sistemas de iluminação 
pública de lâmpadas LED. 

Ambiente; Mais 
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2019-06-11 

Monte Redondo acolheu sessão da quarta edição do Orçamento Participativo 
Realizou-se na sexta-feira, 7/6/2019, entre as 21h e as 23h30, a nona sessão de participação 
da quarta edição do Orçamento Participativo (OP) da Câmara Municipal de Torres Vedras, que 
teve lugar na Casa do Povo de Monte Redondo. 

Cultura; Desenvolvimento social; Mais; Obras 

2019-06-11 

Antigas instalações do IVV darão origem a pólo ligado ao vinho e gastronomia 
O antigo edifício do IVV (Instituto da Vinha e do Vinho) de Torres Vedras vai ser transformado 
em Pólo de Inovação do Vinho e da Gastronomia. 

Economia; Obras; Turismo 

2019-06-12 

Secretário de Estado contactou com projeto de referência da escola de S. Gonçalo 
O secretário de Estado do Desporto e da Juventude, João Paulo Rebelo, esteve em Torres Vedras 
no âmbito de um périplo em que visitou projetos de referência do Desporto Escolar, tendo na 
Escola Básica 2,3 de S. Gonçalo contactado com a sua equipa de iniciadas de Voleibol Feminino. 

Atividade física; Educação 

2019-06-12 

Executivo Municipal aprovou projeto para Escola Básica do Ramalhal 
O projeto de construção da Escola Básica do Ramalhal foi aprovado na reunião do Executivo 
Municipal da passada terça-feira, dia 11 de junho. 

Educação 

2019-06-12 

Concurso público da EB 2,3 de Freiria vai ser relançado 
O Executivo Municipal aprovou, na reunião de terça-feira, 11 de junho, o lançamento do 
concurso público para empreitada da Escola Básica 2.3 de Freiria. 

Educação 

2019-06-12 

Requalificação da Estrada Nacional 9 vai avançar 
A obra de requalificação da Estrada Nacional 9 (EN9) vai avançar, com o arranque dos trabalhos 
previsto para o mês de julho, devendo decorrer durante 10 meses. 

Mobilidade; Ordenamento do território 
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2019-06-13 

Vinhos de Lisboa celebrados nas antigas instalações do IVV 
“Vinhos de Lisboa | (Re) Interpretar o Território” foi a iniciativa que decorreu nos dias 7 e 8 de 
junho nas antigas instalações do Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) de Torres Vedras. O evento 
foi organizado pela Câmara Municipal de Torres Vedras e a Comissão Vitivinícola da Região de 
Lisboa. 

Cultura 

2019-06-13 

Pedras do passado e música moderna cruzaram-se em The Castle 
O passado e a modernidade voltaram a cruzar-se no secular Castelo de Torres Vedras com a 
quarta edição do evento de música eletrónica The Castle. 

Cultura 

2019-06-13 

Colaria acolheu sessão do quarto Orçamento Participativo da Câmara Municipal 
Realizou-se ontem, quarta-feira, dia 12/06/2019, entre as 21h e as 22h30, a décima sessão de 
participação da quarta edição do Orçamento Participativo da Câmara Municipal, que teve lugar 
na sede da associação da Colaria. 

Cultura; Mais; Obras 

2019-06-13 

Município prossegue com obras de saneamento e abastecimento de água 
Diversas obras e procedimentos de saneamento e abastecimento de água continuam a decorrer 
em vários locais do concelho de Torres Vedras. Esta quinta-feira, Carlos Bernardes, presidente 
da Câmara Municipal de Torres Vedras, promoveu uma visita técnica às obras em curso. 

Obras 

 


