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Listagem com as principais notícias de 14 de junho a 6 de setembro de 2019 

 

 

2019-06-14 

Música antiga aliou-se ao património numa iniciativa de sucesso 
Nos últimos cinco sábados realizou-se em vários espaços patrimoniais do Concelho o I Festival 
de Música Antiga de Torres Vedras. 

Cultura; Turismo 

2019-06-14 

Centenas de pequenos “craques” concentraram-se em A dos Cunhados 
Jovens “craques” que participam no Campeonato Municipal de Futebol de 7 voltaram a 
concentrar-se em A dos Cunhados para as concentrações finais do mesmo. 

Atividade física 

2019-06-14 

Arquivos foram de novo celebrados pela Câmara Municipal 
O Dia Internacional dos Arquivos, instituído pelo Conselho Internacional dos Arquivos desde 
2007, foi pela segunda vez celebrado pela Câmara Municipal. 

Cultura; Mais 

2019-06-17 

Carvoeira acolheu quarta edição do Orçamento Participativo municipal 
Realizou-se esta sexta-feira, dia 14/06/2019, entre as 21h e as 22h30, a décima primeira sessão 
de participação da quarta edição do Orçamento Participativo (OP) da Câmara Municipal de 
Torres Vedras, a qual teve lugar no Centro Educativo da Carvoeira. 

Desenvolvimento social; Obras 

2019-06-17 

Praia Azul foi alvo de obras de proteção costeira 
As obras de proteção costeira da Praia Azul foram inauguradas no dia 15 de junho, com a 
presença do ministro do Planeamento, Nélson de Souza, tendo sido, em simultâneo, aberta 
oficialmente a época balnear no Concelho. 

Obras; Ordenamento do território; Turismo; Urbanismo 

2019-06-17 

Obras do Centro Educativo de S. Pedro da Cadeira na reta final 
As obras de construção do Centro Educativo de S. Pedro da Cadeira estão a decorrer a bom 
ritmo, prevendo-se que a comunidade educativa possa usufruir do novo equipamento no 
próximo ano letivo. 

Educação; Obras 
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2019-06-18 

Be Fashion abriu “oficialmente” o verão em Santa Cruz 
Nomes de relevo das "passerelles" e da televisão, como Iva Lamarão, Marta Melro, Francisco 
Côrte-Real e Valter Carvalho, passaram por Santa Cruz, no evento Be Fashion, marcando o início 
da época balnear no Concelho. 

Turismo 

2019-06-18 

Sobreiro Curvo recebeu a penúltima sessão do Orçamento Participativo 
O Grupo Desportivo Sobreirense acolheu ontem, dia 17 de junho, a décima segunda sessão de 
participação da 4ª edição do Orçamento Participativo da Câmara Municipal de Torres Vedras. 

Desenvolvimento social; Obras 

2019-06-18 

Freguesias do litoral do Concelho contam com Gabinete de Inserção Profissional 
As freguesias do litoral do concelho de Torres Vedras contam com um novo serviço que visa 
reforçar a atuação do Serviço Público de Emprego no apoio à inserção profissional de 
desempregados. 

Desenvolvimento social; Juventude 

2019-06-19 

“Clube Sénior”, um jovem projeto que completou mais um ano de vida… 
O 13.º aniversário do projeto municipal "Clube Sénior" foi celebrado com um almoço 
comemorativo realizado no salão de festas da Santa Casa da Misericórdia de Torres Vedras, no 
Sarge, o qual foi antecedido de uma sessão de cinema no Arena Shopping. 

Desenvolvimento social; Seniores 

2019-06-19 

900 alunos do 4.º ano de escolaridade encheram de "vida" o Parque Verde 
O Parque Verde da Várzea encheu-se de “miudagem” com a festa final de ano letivo da 
atividade física e desportiva das atividades municipais de enriquecimento curricular. 

Atividade física; Educação 

2019-06-19 

Casal de S. Pedro "viajou" pelo segundo ano à Idade Média 
A medieval feira do Casal de S. Pedro, precursora da atual Feira de S. Pedro, foi pelo segundo 
ano recriada. 

Cultura; Turismo 
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2019-06-19 

Concursos hípicos regressaram a Porto Novo 
Os concursos de saltos do Vimeiro regressaram ao hipódromo do Hotel Golf Mar, tendo no início 
da prova da Câmara Municipal de Torres Vedras do 37.º Concurso de Saltos Internacional de 
duas estrelas sido realizada uma homenagem a António Macedo. 

Atividade física; Turismo 

2019-06-19 

Câmara Municipal de Torres Vedras atribuiu apoio de 389 mil euros à Física 
A Câmara Municipal de Torres Vedras celebrou ontem, 18 de junho, dois contratos programa de 
apoio à Associação de Educação Física e Desportiva de Torres Vedras. 

Atividade física 

2019-06-20 

Torres Vedras irá candidatar-se novamente ao galardão European Green Leaf 
O presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, Carlos Bernardes, anunciou hoje a intenção 
de Torres Vedras de voltar a candidatar-se ao galardão European Green Leaf em 2021. 

Agenda 2030; Ambiente; Economia; Mobilidade 

2019-06-21 

Sessões de participação presencias do Orçamento Participativo terminaram 
A última sessão de participação presencial da 4ª edição do Orçamento Participativo - OP da 
Câmara Municipal de Torres Vedras decorreu, no dia 19 de junho, no Salão da Casa do Povo do 
Turcifal. 

Desenvolvimento social; Obras 

2019-06-25 

"Meeting" António Fortunato voltou a trazer centenas de atletas ao Concelho 
320 atletas concentraram-se na Pista Municipal de Atletismo Carlos Lopes, no Paúl, para 
participar na terceira edição do "meeting" de homenagem ao atleta sénior torriense António 
Fortunato. 

Atividade física 

2019-06-25 

Seniores do “Mexa-se para a vida!” concentraram-se este ano no Maxial 
A Escola EB 2,3 do Maxial acolheu este sábado, dia 22 de junho, a festa anual do projeto 
municipal de desporto sénior "Mexa-se para a vida!". 

Atividade física; Seniores 
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2019-06-25 

Ruas de Santa Cruz encheram-se para mais uma edição do Carnaval de Verão 
O Carnaval de Verão regressou às ruas do centro de Santa Cruz no sábado, 22 de junho. O evento 
contou com a participação de cerca de 800 figurantes oriundos de diversas partes do país que 
desfilaram ao ritmo dos tambores, naquele que se constitui como um “Encontro de Festas de 
Carnaval de Portugal”. 

Cultura 

2019-06-26 

24 propostas apresentadas na sessão online do Orçamento Participativo 
A sessão de participação online do Orçamento Participativo da Câmara Municipal de Torres 
Vedras decorreu ontem, 24 de junho. Nesta sessão foram apresentadas 24 proposta referentes 
à tipologia “Projeto Supra Freguesia”. 

Desenvolvimento social; Obras 

2019-06-26 

Câmara Municipal está a apoiar projeto de hospitalização domiciliária 
A Câmara Municipal entregou no dia 24 de junho à Unidade de Hospitalização Domiciliária de 
Torres Vedras do Centro Hospitalar do Oeste um conjunto de equipamentos essenciais para o 
desempenho da sua atividade diária. 

Desenvolvimento social; Mais 

2019-06-26 

Comissão Europeia distinguiu o programa de alimentação escolar do Município 
A vereadora da Educação da Câmara Municipal de Torres Vedras, Laura Rodrigues, esteve em 
Bruxelas, nos dias 19 e 20 de junho, para receber o certificado de reconhecimento atribuído, 
pela Comissão Europeia, ao Programa de Sustentabilidade na Alimentação Escolar – PSAE. 

Educação 

2019-06-27 

Quinzena de atividades celebrou efeméride ambiental no Concelho 
A Câmara Municipal voltou a comemorar o Dia Mundial do Ambiente (5 de junho) com uma 
quinzena de atividades destinadas maioritariamente à comunidade escolar. 

Ambiente; Educação; Mais; Turismo 

2019-06-27 

Largo da igreja da Assenta foi requalificado 
As obras de requalificação do Largo de S. João Baptista, na Assenta, foram inauguradas no dia 
24 de junho, no âmbito das festividades desta localidade da Freguesia de S. Pedro da Cadeira. 

Obras; Urbanismo 
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2019-06-28 

Colóquio em Torres Vedras homenageou o arqueólogo alemão Michael Kunst 
O Edifício dos Paços do Concelho acolheu no dia 25 de junho o colóquio intitulado "Michael 
Kunst e o Calcolítico do Extremo Ocidente Peninsular: em torno do Castro do Zambujal". 

Cultura; Mais 

2019-06-28 

Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares inaugurou a Feira de São Pedro 
A Feira de São Pedro 2019 foi inaugurada ontem, 27 de junho, com a presença do secretário de 
Estado Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro. 

Cultura; Economia; Mais 

2019-06-29 

Trabalhos de limpeza de terrenos estão a decorrer no Concelho 
A brigada de Sapadores Florestais da Comunidade Intermunicipal do Oeste – OesteCIM iniciou, 
no dia 25 de junho, os trabalhos de gestão de combustível na rede viária florestal da União das 
Freguesias de Maxial e Monte Redondo. 

Proteção Civil 

2019-07-01 

Pelotão internacional volta a dar “vida” às estradas da região 
De 11 a 14 de julho as estradas da região vão receber o pelotão do Grande Prémio Internacional 
de Ciclismo de Torres Vedras - 42.º Troféu Joaquim Agostinho. 

Atividade física 

2019-07-01 

Antigo Sanatório do Barro vai dar origem a campus na área da saúde 
O edifício do antigo Hospital Dr. José Maria Lopes Júnior vai dar origem a um espaço também 
dedicado à área da saúde, denominado Torres Vedras Health Park for Multidisciplinary Care, 
tendo o respetivo memorando de entendimento sido assinado esta sexta-feira, dia 28 de junho. 

Desenvolvimento social; Educação; Obras 

2019-07-02 

Ministra do Mar inaugurou o Passadiço das Escarpas da Maceira 
O Passadiço das Escarpas da Maceira foi inaugurado no passado domingo, 30 de junho. A 
cerimónia contou com a presença da ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, do ministro da 
Administração Interna, Eduardo Cabrita, do presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, 
Carlos Bernardes, e o presidente da Junta de Freguesia da União das Freguesias de A dos 
Cunhados e Maceira, Nuno Cosme. 

Ambiente; Obras 
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2019-07-04 

1.ª Quinzena Gastronómica do Carapau foi um sucesso 
Esta iniciativa, levada a cabo em junho em restaurantes dos concelhos de Torres Vedras e da 
Lourinhã, saldou-se por um balanço bastante positivo, antevendo-se por essa razão a repetição 
do evento no próximo ano. 

Economia; Mais; Turismo 

2019-07-04 

Obras da unidade de saúde da Ventosa estão no seu términus 
Estas receberam ontem, dia 3 de julho, uma visita de uma comitiva constituída por elementos 
do executivo e técnicos da Câmara Municipal, da ARS e da comunicação social, tendo na ocasião 
o presidente da Câmara Municipal revelado que as mesmas deverão estar concluídas em agosto. 

Desenvolvimento social; Obras; Urbanismo 

2019-07-04 

Torres Vedras acolheu o Congresso Europeu de Enoturismo 
O Congresso Europeu de Enoturismo decorreu, nos dias 27 e 28 de junho, em Torres Vedras. 
Este congresso contou com 45 participantes, provenientes de Itália, Espanha, Brasil e Portugal. 

Turismo 

2019-07-04 

Jornadas sefarditas uniram Portugal e Espanha 
As Jornadas Sefarditas Hispano-Lusas realizaram-se em Torres Vedras, no dia 29 de junho. Esta 
iniciativa dedicada ao povo judeu teve como objetivo promover o reencontro do património 
ligado a esta comunidade, que se encontra repartido entre cidades de Portugal e Espanha. 

Cultura 

2019-07-04 

60 propostas na próxima fase do Orçamento Participativo 
A fase de recolha de propostas da 4ª edição do Orçamento Participativo de Torres Vedras 
terminou, com 60 propostas a passar à fase de análise técnica, que decorre até ao dia 12 de 
julho. 

Mais 

2019-07-05 

Câmara Municipal de Torres Vedras reconheceu várias empresas do Concelho 
As empresas do concelho de Torres Vedras distinguidas com os estatutos PME Líder, PME 
Excelência ou Empresa Gazela foram homenageadas no passado dia 2 de julho, no auditório da 
Agência Investir Torres Vedras, na Feira de São Pedro. 

Economia 



Listagem com as principais notícias de 14 de junho a 6 de setembro de 2019 

 

2019-07-08 

“Rotas Romani” foram desenvolvidas em Torres Vedras 
Tratou-se de um projeto destinado a crianças e jovens da comunidade local que, acompanhados 
por professores especializados, aprenderam a tocar instrumentos típicos ciganos (como cajon 
e guitarra), bem como danças tradicionais que representam a viagem do povo cigano por todo 
o mundo. 

Cultura; Desenvolvimento social 

2019-07-09 

Obras de saneamento básico prosseguem no Concelho… 
Nesse âmbito têm sido realizadas várias intervenções, das quais se realça: a renovação da rede 
de abastecimento de água da Rua Henriques Nogueira; a execução de redes de saneamento em 
vários povoados; a obra de recolha e condução de esgotos do Casal Valverde; e o emissário do 
Vale da Azenha. 

Obras; Turismo; Urbanismo 

2019-07-09 

Câmara Municipal apoia a atividade física no Concelho com 383 mil euros 
Os contratos-programa de apoio à atividade física foram celebrados na passada sexta-feira, 5 
de julho, entre a Câmara Municipal de Torres Vedras e 45 associações desportivas locais. Em 
causa está um apoio de 383 mil euros que irá abranger 2.865 atletas de 20 modalidades. 

Atividade física 

2019-07-10 

Torres Vedras acolheu mais um curso de treinadores de futebol 
Torres Vedras acolheu no primeiro semestre deste ano um curso de treinadores de futebol do 
nível UEFA C, no âmbito de uma parceria estabelecida entre a Câmara Municipal e a Associação 
de Futebol de Lisboa. 

Atividade física; Mais 

2019-07-10 

Atividades municipais de enriquecimento curricular tiveram novidades… 
Um Dó Li Tá, CriARTE, Ténis de Mesa e Voleibol foram durante o ano letivo as novidades nas 
atividades municipais de enriquecimento curricular. 

Atividade física; Educação 
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2019-07-10 

Alunos das freguesias do litoral do Concelho estão a aprender a praticar "surf" 
Cerca de 500 alunos dos 3.º e 4.º anos de escolaridade de escolas do litoral do Concelho estão 
a usufruir da atividade “Primeira Onda”, a qual pretende facultar a iniciação à modalidade 
desportiva de "surf" bem como sessões de formação acerca do mar nas vertentes ambiental e 
de segurança. 

Ambiente; Atividade física; Educação 

2019-07-11 

225 mil visitantes passaram por esta edição da Feira de São Pedro 
Cerca de 225 mil visitantes passaram pela edição deste ano da Feira de São Pedro, que decorreu 
entre 27 de junho e 7 de julho, no Parque Regional de Exposições, em Torres Vedras. 

Economia 

2019-07-11 

Fórum sobre Agricultura 4.0 decorreu em Torres Vedras 
O auditório da Agência Investir Torres Vedras, instalado na Feira de São Pedro, acolheu um 
fórum dedicado à Agricultura 4.0, no passado dia 1 de julho. Cerca de 50 participantes 
estiveram presentes nesta sessão, que teve como objetivo promover a partilha de boas práticas 
e a discussão sobre o futuro 

Economia 

2019-07-12 

Projeto de hortas pedagógicas implementado em 13 escolas do Concelho 
Durante o ano letivo 2018/2019 foi dinamizado, pela Câmara Municipal de Torres Vedras, o 
projeto “Mini-Hortas na Escola”. Este projeto consistiu na disponibilização e instalação de 
pequenos contentores de madeira, compartimentados e com substrato vegetal, para a 
implementação de hortas pedagógicas nos estabelecimentos de ensino inscritos. 

Ambiente; Educação 

2019-07-13 

Eurosurf em destaque no Santa Cruz Ocean Spirit mais verde de sempre 
A 13ª edição do Santa Cruz Ocean Spirit tem regresso marcado entre os dias 19 e 28 de julho, 
na Praia do Mirante, em Santa Cruz. O Festival Internacional de Desportos de Ondas foi ontem 
apresentado em conferência de imprensa realizada no Noah Surf House, com a presença de 
vários elementos da organização. 

Ambiente; Atividade física; Turismo 
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2019-07-17 

Programas “Aldeia Segura” e “Pessoas Seguras” implementados em Torres Vedras 
Os programas “Aldeia Segura” e “Pessoas Seguras” estão a ser implementados em 12 aldeias do 
concelho de Torres Vedras. O objetivo destes programas é prevenir e mitigar os efeitos dos 
incêndios rurais, por via de campanhas de sensibilização para a prevenção de comportamentos 
de risco, divulgação de medidas de autoproteção, elaboração de planos de evacuação e 
realização de simulacros. 

Proteção Civil 

2019-07-20 

Santa Cruz Ocean Spirit 2019 já arrancou na Aldeia Neptuno 
A 13ª edição do Santa Cruz Ocean Spirit arrancou, esta sexta-feira, na Praia do Mirante, em 
Santa Cruz. Numa edição que tem como âncora os desportos do mar, mas que chega com um 
novo conceito de concertos com "Músicas do Mundo", foi a performance dos portugueses Velha 
Gaiteira que marcou o início do Festival, uma atuação que trouxe as sonoridades tradicionais 
da gaita de fole transmontana e as percussões da Beira Baixa. 

Atividade física; Mais 

2019-07-22 

Experiências profissionais informais estão a ser proporcionadas a jovens 
Tal acontece por meio do programa municipal "Faz e Acontece", o qual pretende melhorar o 
conhecimento dos jovens em relação à realidade laboral e, simultaneamente, contribuir para 
o seu desenvolvimento enquanto indivíduos e seres coletivos. 

Economia; Juventude 

2019-07-22 

Docentes da freguesia de São Pedro da Cadeira visitaram futura Escola Básica 
Conhecer a nova escola de São Pedro da Cadeira. Foi com este mote que a Câmara Municipal 
de Torres Vedras convidou todos os docentes que agora terminaram o ano letivo 2018/2019 nas 
escolas de Assenta, Azenha Velha, Cambelas, Coutada e São Pedro da Cadeira a visitarem a sua 
futura escola. 

Educação 

2019-07-23 

Henrique Casimiro conquistou o Troféu Joaquim Agostinho 
Henrique Casimiro, da Efapel, foi o vencedor do 42º Grande Prémio Internacional de Ciclismo 
de Torres Vedras – Troféu Joaquim Agostinho, que decorreu entre 11 e 14 de julho. O ciclista 
alentejano conquistou três classificações: geral individual, pontos e montanha. 

Atividade física 
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2019-07-24 

Torrienses marcaram presença no 50.º aniversário da CoopVal 
As marcas torrienses Old Nosey e Terras de Dinossauros marcaram presença nesse aniversário, 
bem como o presidente da Câmara Municipal, que brindou às mesmas com o "cocktail" "Lisbon 
Lines". 

Economia 

2019-07-24 

Chás de Pedra em torno d' "A Água" na sua décima edição 
Completando a sua primeira década, o evento consistiu, como é habitual, em colóquios 
realizados nas três primeiras sextas-feiras de julho, ao início da noite, na Azenha de Santa Cruz, 
os quais tiveram como tema central "A Água". 

Cultura; Turismo 

2019-07-24 

Secretária de Estado da Inclusão visitou o Santa Cruz Ocean Spirit 
O Santa Cruz Ocean Spirit – Festival Internacional de Desportos de Ondas, que decorre na Praia 
do Mirante até 28 de julho, contou com a visita de Ana Sofia Antunes, secretária de Estado da 
Inclusão das Pessoas com Deficiência. 

Atividade física; Desenvolvimento social 

2019-07-25 

Câmara Municipal aprovou a subscrição ao Manifesto de Paris 
O executivo municipal aprovou na sua mais recente reunião, realizada esta terça-feira, dia 23 
de julho, no Edifício dos Paços do Concelho, a subscrição ao Manifesto de Paris / Pact for 
impact: a global alliance for a social and inclusive economy. 

Ambiente; Desenvolvimento social; Economia; Mais 

2019-07-26 

Plano de investimentos na rede viária 
A Câmara Municipal continua a investir na melhoria da rede viária municipal com a execução 
de reabilitações de pavimento na EM555 (entre Capa Rosa e o lugar da Estrada), na via que liga 
Aranha/Cambelas/Assenta e na entrada norte da Cidade. 

Mobilidade; Obras 
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2019-07-29 

Centenas de crianças e jovens com férias animadas graças a programa municipal 
1.125 participações foram contabilizadas no programa "Tempo de Férias - Verão 019", o qual 
proporcionou durante cinco semanas um vasto conjunto de atividades lúdicas, pedagógicas e 
desportivas. 

Educação 

2019-07-29 

Câmara Municipal e junta de freguesia uniram esforços para recuperação de moinho 
O emblemático Moinho da Freiria foi requalificado, tendo a respetiva inauguração acontecido 
ao início da tarde deste sábado, dia 27 de julho. 

Cultura; Obras; Turismo 

2019-07-30 

Câmara Municipal continua a promover “+ Saúde” junto da comunidade escolar 
O programa “+ Saúde: Hábitos e Estilos de Vida Saudáveis” tem prosseguido junto da 
comunidade educativa com novidades, as quais foram, em 2018/2019, sessões informativas 
sobre anafilaxia e sessões do espetáculo de estimulação sensorial "Snoezelen". 

Desenvolvimento social; Educação 

2019-07-31 

Deposição seletiva de resíduos duplicou na Feira de S. Pedro 
Oito toneladas de resíduos depositados seletivamente foram recolhidos na edição deste ano da 
Feira de S. Pedro, o que faz da mesma um "Eco Evento", sendo que por essa razão a Valorsul 
atribuirá um montante de 817,97 euros ao CAT - Renascer. 

Ambiente; Economia; Mais 

2019-07-31 

Escolas da Conquinha premiadas no âmbito do projeto “Bairro Ecovalor” 
No âmbito da 18.ª edição deste projeto, as escolas situadas no Bairro da Conquinha vão receber 
um montante da Valorsul relacionado com a quantidade de resíduos depositados 
diferenciadamente, de outubro a junho, em 13 ecopontos situados nessa zona de Torres Vedras. 

Ambiente; Educação 

2019-08-01 

Município e Sealand subscreveram declaração para as alterações climáticas 
A Câmara Municipal de Torres Vedras e a Associação Sealand Santa Cruz subscreveram uma 
declaração que visa mitigar as alterações climáticas e incentivar a mudança de 
comportamentos. 

Ambiente 
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2019-08-02 

“Moinhos” já levou 200 jovens a realizar estágios na Europa 
Os jovens que frequentam o ensino profissional em estabelecimentos de ensino do Concelho 
continuam a alargar horizontes no estrangeiro graças a uma iniciativa da Câmara Municipal de 
Torres Vedras. Trata-se do projeto “Moinhos – Formar para Inovar”, que decorre do programa 
Erasmus+, pelo qual os jovens realizam estágios curriculares e profissionais em vários países da 
União Europeia.  

Juventude 

 

2019-08-05 

Programa de voluntariado proporciona férias diferentes a 36 jovens 
O programa de voluntariado “Faz Parte – Torres Vedras Jovem” está a decorrer durante o mês 
de agosto. A iniciativa, promovida pelo Município de Torres Vedras, visa incrementar a 
participação cívica dos jovens, através do voluntariado nos domínios do Ambiente, 
Associativismo, Cultura e Social. 

Juventude 

2019-08-07 

Plano de contingência para a Crise Energética 
O Serviço Municipal de Proteção Civil de Torres Vedras elaborou um plano de contingência para 
situações de crise energética. O plano estabelece as medidas a adotar no caso de uma crise de 
falta de combustíveis fósseis semelhante à do passado mês de abril. 

Agenda 2030; Ambiente; Economia; Mobilidade; Proteção Civil 

2019-08-13 

Oficinas do Saber promoveram a ocupação de tempos livres de centenas de seniores 
O programa “Oficinas do Saber” proporcionou, ao longo do ano letivo de 2018/2019, ações de 
formação em diversas áreas do conhecimento dirigidas aos seniores da comunidade e aos 
seniores que estão integrados em Instituições Particulares de Solidariedade Social - IPSS do 
concelho de Torres Vedras. 

Seniores 

2019-08-14 

Desporto e músicas do mundo marcaram a 13.ª edição do Ocean Spirit 
O Santa Cruz Ocean Spirit – Festival Internacional de Desportos de Ondas regressou a Santa 
Cruz, entre 19 e 28 de julho. O Festival centrou-se naquilo que são as suas “raízes”, com o mar 
da costa torriense a ser palco de um espetáculo de ondas. 

Ambiente; Atividade física 
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2019-08-14 

“Cidade Europeia do Vinho 2018” dá mote a exposição na FBAUL 
"Vitáceas" é a exposição de fotografia de Leonor Fonseca que se encontra patente na Galeria 
da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa [FBAUL] e que faz um retrato da 
produção vitivinícola no concelho de Torres Vedras. A mostra inaugurou na passada quinta-
feira. 

Cidade Europeia do Vinho 2018; Cultura 

2019-08-16 

Tradição marcou dia 15 de agosto em Santa Cruz 
As ruas do centro de Santa Cruz voltaram a encher para um dia marcado pela tradição: a 22ª 
edição do Cortejo Etnográfico decorreu esta quinta-feira, dia 15 de agosto, recriando uma 
antiga tradição da população rural do concelho de Torres Vedras. 

Cultura 

2019-08-16 

Rede de adaptação às alterações climáticas reuniu em Torres Vedras 
No dia 30 de julho, Torres Vedras acolheu uma reunião da Rede de Municípios para a Adaptação 
Local às Alterações Climáticas, da qual o Município é vice-presidente do conselho coordenador. 

Ambiente 

2019-08-16 

Condicionamentos de trânsito na envolvente do Parque Verde da Várzea 
No dia 18 de agosto, entre as 8h00 e as 13h00, irão verificar-se alguns constrangimentos à 
normal circulação de trânsito na envolvente do Parque Verde da Várzea, provocados pela 
realização do I Encontro de Escolas Academia Joaquim Agostinho. 

Mais 

2019-08-19 

Festival Novas Invasões regressa a Torres Vedras 
O Festival Novas Invasões está de volta a Torres Vedras, com as artes e a cultura a saírem às 
ruas da cidade, entre os dias 29 de agosto e 1 de setembro, para quatro dias de animação e 
recriações históricas. 

Cultura 
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2019-08-20 

Sonoridades lusófonas trouxeram “vida” ao Choupal em noites de verão 
Leo Middea, Chalo Correia, Guarda-Rios e Vaarwell foram os nomes do cartaz da edição deste 
ano do programa "Noites do Parque", que voltou a animar noites de sábados de agosto no Parque 
do Choupal. 

Cultura 

2019-08-22 

Vários troços dos rios Alcabrichel e Sizandro foram requalificados 
Sete troços dos rios Alcabrichel e Sizandro, no concelho de Torres Vedras, foram alvo de uma 
requalificação biofísica e paisagística. A intervenção insere-se na operação “Ruivaco-do-Oeste 
| Gestão Ativa da Espécie e do Ecossistema” aprovada pelo POSEUR. 

Ambiente 

2019-08-23 

Risco de rutura de freixo no Jardim da Graça 
A Câmara Municipal de Torres Vedras informa que, na próxima semana, irá proceder ao abate 
de uma árvore que se encontra no Jardim da Graça, na cidade de Torres Vedras, devido ao 
elevado risco de rutura associado a este exemplar. 

Ambiente; Proteção Civil 

2019-08-26 

Zona balnear do Concelho foi alvo de visita técnica 
O presidente da Câmara Municipal realizou no dia 23 de agosto uma visita técnica à zona balnear 
do Concelho, tendo concluído que a época balnear no mesmo está a decorrer dentro da 
normalidade. 

Mais; Proteção Civil; Turismo 

2019-08-26 

"Homens estátua" voltaram a trazer animação à zona central de Santa Cruz 
A zona central de Santa Cruz acolheu entre os dias 19 e 24 de agosto, à noite, a 13.ª edição do 
Festival de Estátuas Vivas "Static", tendo a final do mesmo sido ganha pelo trabalho "A Lenda 
da Fonte" (da autoria de Cátia Andreia Ferreira e Vítor Hugo Almeida). 

Cultura; Turismo 
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2019-08-28 

Vias onde os SMAS realizaram intervenções vão ser reparadas 
624.909,74 euros vão ser investidos pelos SMAS (Serviços Municipalizados de Água e 
Saneamento) em reabilitações de troços de estradas, decorrente de obras realizadas 
anteriormente por esta entidade. 

Mobilidade; Obras 

2019-08-28 

Campeonato Europeu de Hóquei em Patins sub-17 prestes a iniciar-se na “Física” 
Torres Vedras vai acolher entre os próximos dias 1 e 7 de setembro o 38.º Campeonato da 
Europa de Hóquei em Patins na categoria de sub-17, o qual conta com o apoio institucional da 
Câmara Municipal. 

Atividade física 

2019-08-28 

“Floresta nas Linhas 20.30” apoia arborização e rearborização do Concelho 
“Floresta nas Linhas 20.30” é o programa da Câmara Municipal de Torres Vedras que vai apoiar 
os munícipes no que toca à beneficiação, arborização e rearborização de 125 ha do Concelho. 
O programa contempla a plantação de cerca de 67 mil árvores e arbustos de espécies 
autóctones. 

Ambiente 

2019-08-28 

Torres Vedras na vanguarda dos “concelhos LED” do país 
O sistema de iluminação pública do concelho de Torres Vedras está a ser alterado, com a 
substituição das lâmpadas de sódio por lâmpadas LED, o que irá levar à melhoria da eficiência 
energética nos equipamentos de iluminação pública. 

Ambiente 

2019-08-28 

Novos passos para a melhoria do parque escolar do Concelho… 
Os processos relativos à construção dos centros escolares do Turcifal e de A dos Cunhados e das 
escolas básicas do Ramalhal e da Silveira, bem como à requalificação da Escola EB 2,3 da 
Freiria, conheceram recentemente novos desenvolvimentos. 

Educação; Obras 
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2019-08-29 

Frota municipal vai integrar 17 veículos elétricos 
A frota da Câmara Municipal de Torres Vedras irá integrar 17 veículos elétricos. A autarquia irá 
recorrer ao aluguer operacional destes veículos no âmbito do acordo-quadro da central de 
compras da OesteCIM - Comunidade Intermunicipal do Oeste. 

Mobilidade 

2019-08-30 

Voluntários estão a reabilitar habitações de famílias carenciadas do Concelho 
Três habitações de famílias carenciadas do Concelho estão a ser reabilitadas no âmbito de um 
acordo de parceria estabelecido entre o Município e a associação Just a Change. 

Desenvolvimento social; Obras 

2019-08-30 

Entre o sonho e a realidade no primeiro dia do Novas Invasões 
O Festival Novas Invasões arrancou, esta quinta-feira, em Torres Vedras. O primeiro dia 
apresentou uma fusão entre as recriações que evocam o passado das Invasões Francesas e a 
programação contemporânea do evento, que tem a Alemanha como país convidado. 

Cultura 

2019-08-31 

Novas Invasões, um desafio que percorre Torres Vedras 
Depois de um primeiro dia em que as ruas do centro histórico de Torres Vedras encheram, o 
Novas Invasões continuou a promover a fusão entre a arte contemporânea e as recriações 
históricas. Uma experiência imersiva que continua até domingo. 

Cultura 

2019-09-01 

Uma viagem no tempo com o Novas Invasões 
O Novas Invasões transportou Torres Vedras para o século XIX. Desde quinta-feira, o festival 
tem gerado múltiplas enchentes no centro histórico de Torres Vedras, levando todos os que o 
visitam numa viagem até à época das Invasões Francesas. 

Cultura 

2019-09-02 

40 mil pessoas passaram pelo Novas Invasões 
A terceira edição do Novas Invasões terminou este domingo, num dia que voltou a contar com 
a participação de milhares de pessoas nas várias atividades que deram forma ao evento. Ao 
longo destes quatro dias, cerca de 40 mil pessoas passaram pelo festival. 

Cultura 
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2019-09-02 

Festival Novas Invasões: Agradecimento 
O Novas Invasões é um evento singular. A cada ano ímpar, durante quatro dias, a cidade de 
Torres Vedras é “sitiada” por recriadores, artistas contemporâneos, gaiteiros tradicionais e 
soldados napoleónicos. Este ano não foi exceção. 

Cultura 

2019-09-02 

Festival Novas Invasões transportou Torres Vedras para o século XIX 
Ao longo dos últimos quatro dias, o festival Novas Invasões dinamizou a cidade de Torres Vedras, 
evocando a época das Invasões Francesas e transportando a cidade para o século XIX. Cerca de 
40 mil pessoas visitaram o festival, que contou com mais de 140 atividades. 

Cultura 

2019-09-02 

Escolas do Concelho vão ensinar as crianças a andar de bicicleta 
Os alunos das escolas do 1.º ciclo do ensino básico vão aprender a andar de bicicleta, no âmbito 
do projeto “Mini Agostinhas”, que a Câmara Municipal de Torres Vedras irá desenvolver, 
durante o próximo ano letivo. 

Atividade física; Educação 

2019-09-03 

Torres Vedras em destaque em certame brasileiro 
Torres Vedras esteve em destaque na 24ª edição da Feira Agro Comercial e Industrial da Região 
de Araraquara - FACIRA, que decorreu naquela cidade do estado de São Paulo, no Brasil, entre 
21 e 25 de agosto. O Município foi o convidado internacional do certame. 

Economia 

2019-09-04 

Educação para a Arte continua a ser promovida pelo Município 
O serviço educativo da Paços - Galeria Municipal dinamizou durante as férias de Verão 
atividades para crianças e jovens depois de ter desenvolvido um vasto conjunto de ações para 
diversos públicos durante o findo ano letivo a partir do tema "Ciclo e Círculo". 

Cultura; Educação 
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2019-09-06 

Air Navigation Race reúne seleções nacionais de todo o mundo em Santa Cruz 
As seleções nacionais de 17 países já estão em Santa Cruz para participar no Campeonato do 
Mundo de Aviões "Air Navigation Race”, que decorre até ao próximo dia 14 de setembro, no 
Aeródromo Municipal de Santa Cruz. 

Mais  

 

 

 


