Anexo I
Listagem com as principais notícias do
período a que reporta a informação

Listagem com as principais notícias de 7 de setembro a 8 de novembro de 2019

2019-09-09

Finais de tarde em Torres Vedras foram de novo animados com Vinhos a Gosto
Pelo segundo ano Vinhos a Gosto animaram o Largo de S. Pedro. Esta iniciativa, que decorreu
durante o passado mês, em dias de semana, proporcionou uma agradável combinação entre
vinhos, petiscos e animação musical ao final da tarde, alegrando o quotidiano da Cidade.
Economia; Mais; Turismo

2019-09-10

Professores e educadores de Torres Vedras em “Ação na Europa”
As primeiras mobilidades no âmbito do projeto “Missão Educar II - Professores em Ação na
Europa”, do Programa Erasmus+, decorreram entre abril e agosto. Este projeto resulta de um
consórcio coordenado pelo Município de Torres Vedras em parceria com os quatro agrupamentos
de escolas do Concelho.
Educação

2019-09-10

Concelho pintado em suaves pinceladas por artistas de diversas geografias
"Todo um mundo, num só sítio” foi o mote do 11.º Encontro Internacional de Aguarela de Santa
Cruz que decorreu entre os dias 30 de agosto e 8 de setembro.
Cultura; Turismo

2019-09-10

ART&TUR vai passar por Torres Vedras já no próximo mês
É já em outubro…Que Torres Vedras vai acolher o festival internacional de filmes de turismo
ART&TUR, o qual se constitui como uma das 17 etapas do respetivo circuito internacional, em
que se decide, anualmente, os dez melhores filmes de turismo do mundo.
Cultura; Turismo

2019-09-10

Câmara Municipal deu as boas-vindas a pessoal não docente
A Câmara Municipal deu ontem, dia 9 de setembro, no auditório do Centro Pastoral de Torres
Vedras, as boas-vindas ao pessoal não docente dos estabelecimentos de ensino público do
Concelho (do ensino pré-escolar ao ensino secundário).
Educação
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2019-09-11

Centro Histórico de Torres Vedras recebe homenagem a Amália
Amália foi recordada esta sexta-feira, dia 6 de setembro, à noite, na Praça do Município.
Tratou-se do novo espetáculo do grupo Formas de Fado, o qual se constitui como uma
“homenagem à Mulher que trazia a alegria do folclore depois da tristeza do fado.
Cultura

2019-09-12

Conselho Consultivo visitou o futuro Museu de Ciclismo Joaquim Agostinho
No âmbito da reunião do Conselho Consultivo do Museu de Ciclismo Joaquim Agostinho,
realizada no passado dia 10 de setembro, decorreu uma visita técnica às futuras instalações
daquele equipamento museológico.
Atividade física; Cultura; Obras

2019-09-12

Simulacro de resgate aquático testou procedimentos do projeto “Praia Segura”
Testar e pôr em prática os procedimentos de atuação em situação de emergência numa praia,
foi o principal objetivo do simulacro realizado hoje, numa zona não concessionada, entre a
Praia da Física e a Praia Centro, em Santa Cruz.
Proteção Civil

2019-09-13

Europeu de hóquei em patins decorreu em Torres Vedras
O Campeonato da Europa de Hóquei em Patins na categoria de sub-17 decorreu de 1 a 7 de
setembro, em Torres Vedras. Cerca de 10 mil visitantes assistiram aos jogos desta competição,
que contou com a participação de nove seleções - Alemanha, Andorra, Espanha, França,
Inglaterra, Israel, Itália, Portugal e Suíça.
Atividade física

2019-09-16

Novo pavilhão da Física inaugurado em ambiente de festa
O novo pavilhão da Associação de Educação Física e Desportiva de Torres Vedras foi inaugurado,
no passado dia 11 de setembro. A requalificação do antigo pavilhão principal representou um
investimento de aproximadamente 200 mil euros.
Atividade física
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2019-09-16

Escola Básica de São Pedro da Cadeira acolheu a sessão de abertura do ano letivo
A nova Escola Básica de São Pedro da Cadeira abriu portas hoje, pela primeira vez, para receber
a sessão de abertura do ano letivo.
A sessão teve início com a intervenção do presidente da Junta de Freguesia de São Pedro da
Cadeira, Carlos Gomes, que deu as boas-vindas aos professores, assistentes operacionais, pais
e alunos presentes, desejando-lhes votos de um bom trabalho.
Educação

2019-09-17

Competições internacionais de hipismo de volta a Porto Novo
O Concurso de Saltos Internacional do Vimeiro regressou a Torres Vedras, entre 13 e 15 de
setembro, para a 38.ª edição. A competição, que se assume como uma referência para os
amantes da modalidade, decorreu no Centro Hípico do Hotel Golf Mar, em Porto Novo.
Atividade física

2019-09-17

“Um, Dó, Li, Tá”: Docentes começam o ano letivo em formação
Os docentes da atividade de enriquecimento curricular “Um, Dó, Li, Tá” do concelho de Torres
Vedras participaram numa formação da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de
Lisboa. A ação formativa decorreu no passado dia 9 de setembro no edifício da Câmara
Municipal de Torres Vedras.
Educação

2019-09-17

Centro histórico de Torres Vedras recebe este ano letivo 150 estudantes
Os novos alunos do Núcleo de Formação de Torres Vedras do Instituto Politécnico de Leiria
foram recebidos, ontem, no Torres Vedras LabCenter, pelo coordenador do Núcleo, Roberto
Gamboa, e pelo presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, Carlos Bernardes.
Educação

2019-09-18

Associações locais têm apresentado criações artísticas no Teatro-Cine
O Teatro-Cine tem sido palco nos últimos meses de espetáculos apresentados por entidades
locais.
O último este ano do ciclo “Teatro-Cine de Portas Abertas” foi o espetáculo resultante da 9.ª
edição do Laboratório de Dança da Estufa – Plataforma Cultural/Escola de Dança Movimento
(14 e 15/9), a qual foi dirigida por Victor Hugo Pontes (26/8 a 13/9).
Cultura; Mais
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2019-09-18

Praias de Torres Vedras ainda mais seguras em 2019
A época balnear no concelho de Torres Vedras terminou, no dia 15 de setembro, com um
balanço positivo face ao ano anterior, tendo sido registadas menos intervenções realizadas no
âmbito do projeto “Praia Segura”.
Ambiente; Proteção Civil

2019-09-19

Revolution Hope Imagination passou pelo Concelho
O concelho de Torres Vedras é um dos locais do país que já acolheu a iniciativa Revolution Hope
Imagination (RHI). Este projeto, que se constitui como um diálogo artístico mundial, está a
visitar Portugal entre 14 e 21 de setembro, dinamizando atividades também em Lisboa, Caldas
da Rainha, Óbidos, Guimarães, Leiria, Alcobaça, Évora, Vidigueira, Loulé e Funchal. No
Concelho passou pela Cidade no dia 15 de setembro e por Santa Cruz no dia seguinte.
Cultura; Educação; Turismo

2019-09-24

Fórum Saúde XXI refletiu sobre inteligência artificial em Torres Vedras
O Fórum Saúde XXI esteve de regresso a Torres Vedras, este sábado, para o segundo momento
do Ciclo de Conferências a Oeste - Torres Vedras 2019. "I.A. ao serviço da saúde e das pessoas"
foi o tema que deu mote ao encontro, que reuniu 63 participantes no Auditório do Edifício dos
Paços do Concelho. Profissionais de saúde, comunidade académica e escolar, representantes
de farmácias, Instituições Particulares de Solidariedade Social, empresas privadas e
comunidade em geral juntaram-se para refletir sobre a relação da inteligência artificial com a
saúde.
Desenvolvimento social

2019-09-24

Semana Europeia da Mobilidade fez caminhar e pedalar em segurança
“Caminhar e Pedalar em Segurança” foi o tema da Semana Europeia da Mobilidade, que
decorreu entre os dias 16 e 22 de setembro. Torres Vedras assinalou a semana através da
promoção de atividades que envolveram a população em torno dos modos de deslocação mais
sustentáveis e seguros.
Mobilidade

2019-09-24

Torres Vedras também pôs Mãos à Obra
161 kg de resíduos foram recolhidos no Concelho no âmbito da iniciativa Mãos à Obra. De referir
que a mesma consiste numa grande campanha de limpeza a nível nacional (em dezenas de
diferentes locais de Portugal Continental e ilhas), que partiu de uma ideia lançada pela jovem
Inês Durão, e cuja primeira atividade aconteceu no dia 22.
Ambiente
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2019-09-25

Livro “A Cidade das Bicicletas” foi apresentado em Torres Vedras
O livro A Cidade das Bicicletas - Gramática para o desenho de cidades cicláveis foi apresentado
no passado dia 23 de setembro, no Centro de Educação Ambiental, em Torres Vedras. A
apresentação da obra de Paula Teles esteve a cargo de Joaquim Gomes, diretor da Volta a
Portugal, numa sessão que contou com a presença da autora e de Carlos Bernardes, presidente
da Câmara Municipal de Torres Vedras.
Mobilidade; Ordenamento do território

2019-09-26

Vantagens da mobilidade elétrica abordadas em workshop para empresários
No âmbito da Semana Europeia da Mobilidade, o Centro de Apoio ao Empresário da Região Oeste
– CAERO acolheu, no dia 19 de setembro, um workshop sobre as vantagens da mobilidade
elétrica. A sessão, dirigida ao tecido empresarial, contou com 53 participantes.
Economia; Mobilidade

2019-09-27

Atividade física "invadiu" de novo a avenida marginal de Santa Cruz
A Avenida do Atlântico, em Santa Cruz, foi palco no dia 22 de setembro para mais uma edição
da iniciativa Marginal Ativa. Tratou-se de uma sessão matinal de promoção da atividade física
informal junto da população, organizada pela Câmara Municipal em parceria com as associações
desportivas e ginásios da zona de Santa Cruz.
Atividade física

2019-09-27

"Open Day" assinalou 16 anos da Rede Social de Torres Vedras
A Rede Social de Torres Vedras completa este mês 16 anos de existência. Nesse âmbito foi
organizado no dia 25 de setembro o seu segundo Open Day, o qual teve por base a temática da
promoção da Saúde Mental.
Desenvolvimento social

2019-10-01

Salvador Sobral (en)cantou em Torres Vedras
Salvador Sobral regressou este sábado, dia 28 de setembro, ao Teatro-Cine, para um concerto
que levou ao rubro o público que assistiu ao mesmo e que, de resto, esgotou a sala de
espetáculos musical torriense.
Cultura
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2019-10-01

Câmara Municipal formaliza parceria em torno do projeto “Peixes Nativos”
Foi em pleno Dia Nacional da Água que a Câmara Municipal de Torres Vedras formalizou a
parceria em torno do projeto “Peixes Nativos – Monitorização e Educação Ambiental”, no
Parque do Choupal.
Ambiente

2019-10-02

Turcifal também foi retratado por meio do "Urban Sketching"
A “Vila de Encantos” foi o palco, no Concelho, para a edição deste ano da iniciativa (a)Riscar o
Património - Heritage Sketching. Recorde-se que esta iniciativa, organizada pela Direção-Geral
do Património Cultural (DGPC), em parceria com a Associação Urban Sketchers Portugal,
traduz-se num encontro nacional de desenho, distribuído por 15 municípios convidados, sendo
que Torres Vedras tem participado na mesma desde a sua primeira edição (2014), com um
crescente sucesso.
Cultura; Turismo

2019-10-02

Concelho foi "Be Active" durante uma semana
No final de setembro, Torres Vedras associou-se à Semana Europeia do Desporto - Be Active.
Tratou-se de uma iniciativa da Comissão Europeia destinada a promover o desporto e a
atividade física em toda a Europa gerando novas atividades e aproveitando as experiências
positivas já existentes, tendo a Câmara Municipal e associações do Concelho se juntado à
mesma precisamente convidando a população a participar nas suas atividades desportivas.
Atividade física

2019-10-02

Torres Vedras marcou presença em conferência europeia de desporto ao ar livre
O Município de Torres Vedras esteve representado no “Outdoor Sports Euro’Meet” realizado,
de 24 a 26 de setembro, em Viana do Castelo. A conferência, organizada pela European Network
of Outdoor Sports - ENOS, procurou apresentar formas inovadoras para tornar as comunidades
mais ativas através da prática de atividade física ao ar livre.
Atividade física

2019-10-03

Atividade física informal voltou a ocupar a Rua António Leal d’ Ascenção
Na manhã do dia 29 de setembro, na Rua António Leal d’Ascenção, o trânsito viário voltou a
dar lugar à atividade física e desportiva. Foi mais uma edição da atividade No Domingo a Rua é
nossa, a qual se integrou na Semana Europeia do Desporto e também nas comemorações do Dia
Mundial do Coração.
Atividade física
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2019-10-03

Aguardente torriense distinguida em prémio nacional
A aguardente de perada de pera rocha Old Nosey conquistou o Prémio Intermarché Produção
Nacional, na categoria de produtos transformados. A distinção foi entregue a Miguel Guisado,
esta quinta-feira, na Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, em Lisboa. Desta forma, a
aguardente torriense encontra-se entre os produtos vencedores que, ao longo de um ano, serão
vendidos nas lojas daquela cadeia de distribuição.
Economia

2019-10-03

Lazer para gostos variados proporcionado durante a época de verão em Santa Cruz
Uma intensa “onda” de animação voltou a passar pela zona de Santa Cruz durante a época
estival.
Multiplicidades – Festival Internacional de Artes Performativas, Befashion Santa Cruz, Carnaval
de Verão, Santa Cruz Ocean Spirit, Sabores da Terra, Cortejo Etnográfico, Static, Encontro
Internacional de Aguarela de Santa Cruz e Festival da Sapateira foram os eventos de “cartaz”
dessa iniciativa chamada “Onda de Verão”, que proporcionou todavia muitas mais atividades a
todos os que escolheram aquela estância balnear para as suas férias ou apenas para uma
agradável passagem.
Mais; Turismo

2019-10-04

Verão foi de novo tempo de passeios para os seniores torrienses
O período estival foi, como já é habitual, época de passeios para os seniores do Concelho.
Cerca de 3.500 munícipes participaram nesta iniciativa da Câmara Municipal organizada em
parceria com as juntas de freguesia do Concelho, que levou seniores torrienses, em quase 70
passeios, a locais como Fátima, Batalha, Alcobaça, Malveira, Vendas Novas, Terrugem, Cabo da
Roca, Lisboa ou Montijo.
Desenvolvimento social; Seniores

2019-10-04

Distribuição de fruta nas escolas do Concelho vai beneficiar 4 mil crianças
O Município de Torres Vedras continua a promover o consumo de fruta e produtos hortícolas em
todos os jardins de infância e escolas básicas de 1.º ciclo da rede pública do Concelho, através
da iniciativa europeia Regime de Fruta Escolar.
Educação
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2019-10-04

Torres Vedras refletiu sobre a mobilidade no Fórum CIVITAS 2019
A Câmara Municipal de Torres Vedras participou no Fórum CIVITAS 2019, que decorreu em Graz,
na Áustria, entre os dias 2 e 4 de outubro. Carlos Bernardes, presidente da Câmara Municipal,
participou no encontro, que se centrou no debate e na análise da mobilidade urbana
sustentável.
Mobilidade

2019-10-08

Escolas recebem ações de sensibilização sobre nutrição e desperdício alimentar
Os alunos da turma do 3.º ano da Escola Básica do Varatojo participaram na passada sextafeira, 4 de outubro, numa atividade didática sobre nutrição e alimentação saudável. “Sabichão
da Nutrição” foi o jogo que ensinou as crianças a identificar os alimentos que devem constar
nas refeições que consomem diariamente.
Educação

2019-10-08

“A Escola e os Desafios Sociais” debatidos em jantar-tertúlia do “Olá Setembro!”
“A Escola e os Desafios Sociais” foi o tema do jantar-tertúlia que decorreu, no passado dia 20
de setembro, no átrio da Câmara Municipal de Torres Vedras, inserido no programa "Olá
setembro! Um regresso à escola para todos”. Após uma refeição confecionada pela equipa das
Cozinhas Municipais, realizou-se uma reflexão sobre este tema, numa sessão que contou com a
participação do bastonário da Ordem dos Psicólogos, Francisco Rodrigues.
Educação

2019-10-09

PLAYday proporcionou manhã de brincadeira no Parque do Choupal
Uma manhã de brincadeira ao ar livre foi a proposta do PLAYday, a atividade que levou 125
crianças até ao Parque do Choupal, em Torres Vedras, no passado sábado.
Educação

2019-10-09

Torres Vedras participou na Festa do Outono da Fundação Serralves
O Município de Torres Vedras participou na 11.ª edição da Festa do Outono, que decorreu na
Fundação Serralves, nos dias 28 e 29 de setembro, com uma leitura encenada do livro O
herbário do Sr. Ouriço. A obra de Ana Meireles deu origem a um espetáculo, que contou com a
encenação de Vera Alvelos e o acompanhamento musical de Gisela Canelhas.
Cultura; Educação
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2019-10-09

Desenho de rua reuniu 180 desenhadores em Torres Vedras
Torres Vedras voltou a ser palco do Encontro Internacional de Desenho de Rua, com a sua quinta
edição a decorrer entre 4 e 6 de outubro. “A Água e o Território” foi o tema do encontro, que
contou com a participação de cerca de 180 desenhadores de rua. O encontro teve início no
Centro de Educação Ambiental, onde além de participarem numa sessão de boas-vindas, os
participantes ficaram a conhecer o trabalho desenvolvido na área do ambiente.
Cultura

2019-10-09

Câmara Municipal promove sessões de exercício físico para diabéticos
O “Diabetes em Movimento” está a ser implementado no concelho de Torres Vedras, desde 2
de outubro. Este programa, desenhado para pessoas com diabetes tipo 2, visa proporcionar a
esta população a dose mínima de exercício físico recomendada para o controlo da diabetes, de
forma gratuita.
Atividade física

2019-10-09

“Olá Setembro!” preparou o início de mais um ano letivo
O “Olá Setembro! Um Regresso à Escola para todos” marcou o arranque do novo ano letivo,
com um conjunto de atividades e iniciativas dirigidas aos diferentes públicos da comunidade
escolar do Concelho. Este programa, promovido pela Câmara Municipal de Torres Vedras, teve
início a 4 de setembro e terminou a 5 de outubro.
Educação

2019-10-10

Coletivo Brasil com exposições na Paços – Galeria Municipal de Torres Vedras
A Paços – Galeria Municipal de Torres Vedras inaugurou duas exposições na última sexta-feira,
dia 4 de outubro, no âmbito do Coletivo Brasil. O momento que contemplou a inauguração das
mostras contou com a presença de cerca de 170 pessoas, a que se juntaram Carlos Bernardes,
presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, Ana Umbelino, vereadora da Cultura, e Bruno
Ferreira, vereador da gestão urbanística.
Cultura

2019-10-10

Torres Vedras representada na 5.ª edição da Trienal de Arquitectura de Lisboa
O concelho de Torres Vedras está representado na Trienal de Arquitectura de Lisboa com uma
estufa, produzida pela empresa torriense Campoeste, que está instalada no pátio do Palácio
Sinel de Cordes, local que acolhe uma das cinco exposições nucleares do evento.
Mais
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2019-10-10

Torres Vedras assegura posição no Top 100 de Destinos Sustentáveis
Torres Vedras assegurou a sua posição entre o Top 100 de Destinos Sustentáveis do mundo, ao
receber a distinção da Green Destinations, esta quinta-feira, durante os “Global Green
Destinations Days”, que decorrem na Croácia. A par de Torres Vedras, também as Serras do
Socorro e Archeira e a OesteCIM se encontram entre os destinos portugueses distinguidos.
Ambiente; Turismo

2019-10-11

Grupo Barraqueiro testa autocarro 100% elétrico em Torres Vedras
O Grupo Barraqueiro, em parceria com o Município de Torres Vedras, encontra-se a testar um
autocarro 100% elétrico em Torres Vedras. O autocarro foi apresentado esta sexta-feira no
Centro de Educação Ambiental, numa sessão que contou com a presença de Hugo Lucas,
vereador da Mobilidade, Transportes e Trânsito da Câmara Municipal de Torres Vedras, Laurinda
Martins, diretora operacional do Grupo Barraqueiro, e um responsável da empresa industrial
francesa que desenvolveu o autocarro.
Mobilidade

2019-10-11

IV Fórum Social Intermunicipal refletiu sobre saúde mental
Os municípios de Torres Vedras e Lourinhã organizaram, nos dias 9 e 10 de outubro, o IV Fórum
Social Intermunicipal, que se debruçou sobre o tema “Saúde Mental”. Com oradores de
referência a nível nacional e painéis dirigidos a públicos distintos, este encontro promoveu a
reflexão e sensibilizou para as problemáticas associadas ao tema escolhido.
Desenvolvimento social

2019-10-15

Orçamento Participativo de Torres Vedras financia 16 projetos para o concelho
O Orçamento Participativo de Torres Vedras vai financiar 16 projetos, que resultam das ideias
e propostas dos cidadãos do Concelho. Os resultados desta quarta edição foram apresentados
esta terça-feira, numa sessão em que Carlos Bernardes, presidente da Câmara Municipal de
Torres Vedras, olhou para o Orçamento Participativo como um dos instrumentos para a
“promoção da cidadania ativa no território de Torres Vedras.”
Mais

2019-10-16

Projeto torriense figura em exposição sobre os EEA Grants
A Rota Histórica das Linhas de Torres é um dos projetos que dá forma à exposição 25 anos & 25
projetos, patente na estação de metro da Alameda, em Lisboa, até ao dia 9 de novembro.
Cultura
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2019-10-16

Câmara Municipal aprovou novos horários dos estabelecimentos em épocas festivas
A Câmara Municipal de Torres Vedras aprovou alterações aos horários de funcionamento dos
estabelecimentos comerciais e serviços para as próximas épocas festivas. O objetivo passa por
rentabilizar estas atividades económicas, enquanto se salvaguarda o direito da população à
tranquilidade, ao repouso e à segurança. Os horários foram aprovados na reunião do Executivo
Municipal desta terça-feira.
Economia

2019-10-16

“Valorizar o litoral de Torres Vedras” vai dinamizar costa torriense
“Valorizar o litoral de Torres Vedras” é o programa da Câmara Municipal de Torres Vedras que
irá trabalhar a gestão dos apoios de praia do Concelho. O programa visa a valorização e a
qualificação do litoral de Torres Vedras enquanto destino turístico. Esta terça-feira, o Executivo
Municipal aprovou a constituição de uma equipa que irá estudar qual o melhor modelo de
concessão e os procedimentos a adotar, assim como os critérios de avaliação a implementar.
Economia; Ordenamento do território

2019-10-17

Alterações às zonas e bolsas de estacionamento da cidade
As zonas e bolsas de estacionamento da cidade de Torres Vedras vão ser alvo de várias
alterações, que foram aprovadas esta terça-feira pelo Executivo Municipal.
Mobilidade

2019-10-18

Zagreb recebeu reunião do projeto “Moving and Learning Outside”
Entre os dias 24 e 26 de setembro, o Jardim de Infância Matije Gupca, em Zagreb, acolheu a
terceira reunião transnacional do projeto “Moving and Learning Outside”.
Educação

2019-10-21

Torres Vedras marcou presença no GreenFest
Torres Vedras esteve representado no GreenFest, que decorreu entre os dias 17 e 20 de
outubro, no Campus da Universidade Nova, de Carcavelos (Nova School of Business &
Economics).
Ambiente; Educação
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2019-10-23

Município e juntas de freguesia formalizaram transferência de competências
A Câmara Municipal de Torres Vedras e as freguesias do Concelho formalizaram a transferência
de competências na passada terça-feira, 15 de outubro. Em causa está o reforço de várias
competências das freguesias, agora consagrado através de autos de transferência assinados com
12 das 13 freguesias do Concelho.
Mais

2019-10-23

Torres Vedras no pódio nacional das “eco escolas”…
Torres Vedras é o segundo concelho do país com maior número de “eco escolas”.
Ao todo, foram atribuídas 54 bandeiras verdes a entidades torrienses ligadas à área do ensino
no dia dedicado a este galardão, que aconteceu a 18 de outubro, no Pavilhão Multiusos de
Guimarães, reconhecendo-se assim o trabalho desenvolvido pelas mesmas no transato ano
letivo no domínio da educação para a sustentabilidade.
Ambiente; Educação; Mais

2019-10-23

Ruralidade veio de novo à cidade e à praia…
O campo voltou a “visitar” a cidade e a praia…
Entre abril e outubro, Torres Vedras e Santa Cruz acolheram de novo feiras rurais, que
trouxeram as cores, cheiros e sabores campestres a estes locais.
Economia; Mais; Turismo

2019-10-23

Torres Vedras participou no sexto encontro do projeto europeu BioCantinas
O 6.º encontro transnacional da "Rede de Transferência de BioCantinas" realizou-se entre 14 e
17 de outubro, em Trikala, na Grécia. O Município de Torres Vedras esteve representado,
enquanto parceiro desta rede.
Educação

2019-10-23

Torres Vedras assinou acordo de cooperação com distrito de São Tomé e Príncipe
O presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras assinou, em São Tomé e Príncipe, um
acordo de cooperação entre o Município de Torres Vedras, a Associação de Beneficência para a
Saúde Oral Torreense (ASOT) e o distrito são-tomense de Água Grande.
Mais
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2019-10-23

“Alimentação Saudável” foi o tema de workshop dirigido à comunidade cigana
O Município de Torres Vedras organizou, no passado dia 14 de outubro, um workshop de
nutrição, sobre o tema “Alimentação Saudável”, dirigido à comunidade cigana. A iniciativa,
realizada no âmbito do Plano Local de Integração da Comunidade Cigana – PLICC, decorreu no
Torres Vedras LabCenter.
Desenvolvimento social; Educação

2019-10-23

Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza foi comemorado no Concelho
O Concelho acolheu recentemente “Dia(s) de Erradicação da Pobreza”.
Tal aconteceu entre 14 e 19 de outubro, no âmbito de uma coorganização da Comunidade de
Impacto Social | Território Impacto de Torres Vedras, Câmara Municipal e Rede Social de Torres
Vedras – Comissões Sociais de Freguesia e Interfreguesias, tendo com essa iniciativa se
pretendido comemorar o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza (17 de outubro).
Desenvolvimento social

2019-10-24

Gala Roda na Frente passou de novo por Torres Vedras
Torres Vedras acolheu pelo segundo ano consecutivo a Gala Roda na Frente.
A sétima edição desta iniciativa realizou-se na noite do dia 19 de outubro, no Centro Pastoral,
com a presença de cerca de 500 pessoas, representando equipas das mais diversas proveniências
do país.
Atividade física

2019-10-24

Torres Vedras acolheu sessão de esclarecimento sobre produtos biológicos
"Consumir produtos biológicos" foi o tema da sessão que decorreu no auditório do edifício dos
Paços do Concelho, em Torres Vedras, no dia 19 de outubro. Esta ação teve como objetivo
esclarecer a comunidade sobre o consumo de produtos biológicos e apresentar o trabalho
desenvolvido pelo Município nesse âmbito ao nível das refeições escolares.
Educação

2019-10-25

Dia Nacional das Linhas de Torres comemorado em vários locais da região
No dia 20 de outubro realizou-se, no Auditório Municipal de Arruda dos Vinhos, a Cerimónia
Comemorativa do Dia Nacional das Linhas de Torres, uma organização da Rota Histórica das
Linhas de Torres – Associação para o Desenvolvimento Turístico e Patrimonial das Linhas de
Torres Vedras (RHTL).
Cultura; Mais; Turismo
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2019-10-28

ECOXXI: Torres Vedras é um dos municípios mais sustentáveis do país
Torres Vedras conquistou o galardão ECOXXI 2019, voltando a ver reconhecidas as boas práticas
e políticas na área da sustentabilidade. A evolução positiva do Município ao longo dos anos
levou a que atingisse a sua classificação mais alta, com o índice ECOXXI a subir para 82%. Desta
forma, Torres Vedras está no Top 5 dos municípios com melhor índice.
Ambiente

2019-10-29

Festival ART&TUR trouxe os melhores filmes de turismo a Torres Vedras
A 12.ª edição do ART&TUR - Festival Internacional de Cinema de Turismo realizou-se em Torres
Vedras, entre 22 e 25 de outubro. O festival deu a conhecer as melhores produções audiovisuais
de turismo realizadas a nível nacional e internacional, com a exibição de 80 filmes.
Cultura; Turismo

2019-10-30

“Biblioteca Humana” na Biblioteca Municipal
Durante os meses de setembro e outubro, a Biblioteca Municipal acolheu uma
Biblioteca…Humana. Tratou-se de uma atividade dinamizada por Salomé Abreu, cofinanciada
pelo FAMI - Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração, que contou com participantes
oriundos de diversos locais do distrito de Lisboa.
Cultura; Desenvolvimento social

2019-10-31

Mais um passo para a conclusão da variante a A dos Cunhados
A Câmara Municipal aprovou na sua reunião pública realizada no dia 29 de outubro, em Dois
Portos, a futura contratação de um “empréstimo de médio prazo para financiamento da
construção de ponte e rotundas integradas na variante a A dos Cunhados”.
Mobilidade; Obras

2019-10-31

Serviços municipais mantêm certificação
O Município mantém a certificação do seu Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ). Esta
manutenção foi validada pela Associação Portuguesa de Certificação – APCER, após a realização
de uma auditoria em maio, na sequência da qual se considerou estarem reunidas todas as
condições para aquele efeito.
Mais
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2019-11-03

"Cross" de Torres Vedras em cenário tipicamente outonal…
Foi num cenário outonal, próprio da prática do cross country, com uma temperatura bastante
amena, que se realizou na manhã de hoje, dia 3 de novembro, no Parque Verde da Várzea, mais
uma edição do Cross de Torres Vedras – Corta-Mato de Matos Velhos.
Atividade física

2019-11-05

“Night Run” identificado como boa prática em congresso internacional
O Município de Torres Vedras foi convidado para apresentar o programa “Torres Vedras Night
Run” no Move Congress, que se realizou em Budapeste, de 16 a 18 de outubro.
Atividade física

2019-11-05

Torres Vedras aderiu a certificado de gestão florestal sustentável
O Município de Torres Vedras aderiu ao certificado do Sistema de Gestão Florestal Sustentável
da Região do Oeste, assegurando uma gestão sustentável dos espaços florestais que são
propriedade do Município. Foi no passado dia 16 de outubro que Torres Vedras aderiu ao
certificado, que é implementado e gerido pela Afloeste – Associação Interprofissional da
Floresta do Oeste.
Ambiente

2019-11-05

Produtos endógenos de excelência do Concelho promovidos em RESERVA
No âmbito das Festas da Cidade, que são, recorde-se, realizadas sob a égide de S. Martinho,
decorreu entre os dias 1 e 3 de novembro, no Parque Regional de Exposições, o Fórum de
Inovação de Gastronomia e Vinho RESERVA.
Economia; Turismo

2019-11-06

Torres Vedras voltou a associar-se à iniciativa global Climathon
Nos dias 25 e 26 de outubro, a cidade de Torres Vedras acolheu o Climathon, um encontro
dedicado ao tema das alterações climáticas que decorreu durante 24 horas, em simultâneo em
várias cidades do mundo. "Alimentação Sustentável – Da produção ao consumo num cenário de
Alterações Climáticas" foi o tema desta edição, que se realizou no Cowork Torres Vedras.
Ambiente
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2019-11-06

Melhores vinhos e pastéis de feijão de Torres Vedras foram de novo premiados
No âmbito do evento RESERVA, foram, no dia 2 de novembro, no Pavilhão Expotorres, entregues
os prémios dos concursos de vinhos e de pastel de feijão de Torres Vedras deste ano.
Economia; Turismo

2019-11-07

Iniciativa celebrou 6.º aniversário do Gabinete de Apoio à Deficiência Visual
A sétima edição da Semana da Visão decorreu entre os dias 28 e 31 de outubro. A iniciativa
teve como propósito sensibilizar a população para a deficiência visual, através da realização
de diversas atividades junto da comunidade. Assinalou-se ainda o 6.º aniversário da abertura
do GADV (Gabinete de Apoio à Deficiência Visual) de Torres Vedras.
Desenvolvimento social; Mais

2019-11-07

Vencedores do Campeonato Municipal de Atletismo premiados
“Campeões” de todas as idades, que venceram nas diversas competições do Campeonato
Municipal de Atletismo da época transata, receberam os respetivos prémios na noite desta
segunda-feira, dia 4 de novembro, no Pavilhão Multiusos, numa cerimónia integrada no
programa das Festas da Cidade.
Atividade física

