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Listagem com as principais notícias de 11 de fevereiro a 19 de junho de 2020 

 

2020-02-11 

Projeto com financiamento europeu sensibilizou para a mobilidade sustentável 
No âmbito do programa “Portugal 2020”, o Município levou a cabo um projeto de sensibilização 
da população para a temática da mobilidade sustentável.  

Ambiente; Mobilidade 

2020-02-11 

Central fotovoltaica instalada no edifício da Câmara Municipal 
Continuando a dar um exemplo no que concerne à promoção das energias renováveis e ao 
combate às alterações climáticas, o Município está a proceder à instalação de uma central 
fotovoltaica na cobertura do edifício da Câmara Municipal. 

Ambiente; Mais 

2020-02-12 

“Smart-BEEjS”: Estudantes internacionais de doutoramento visitaram Torres Vedras 
Os estudantes de doutoramento do projeto "Smart-BEEjS" visitaram a cidade de Torres Vedras 
na passada sexta-feira. O grupo de 15 estudantes encontra-se a trabalhar em vários países da 
Europa com o objetivo de explorar e potenciar Distritos Energéticos Positivos, a partir de 
diferentes perspetivas disciplinares e de distintas universidades europeias. Em Torres Vedras, 
o grupo ficou a conhecer várias soluções implementadas a nível de mobilidade e energia. 

Mobilidade 

2020-02-12 

Política presidencial de proximidade prosseguiu na Ponte do Rol 
O associativismo foi o denominador comum dos atendimentos realizados hoje à tarde pelo 
presidente da Câmara Municipal na Junta da Freguesia da Ponte do Rol. 

Mais 

2020-02-13 

Câmara Municipal e Centro Hospitalar do Oeste assinaram protocolo de cooperação 
A Câmara Municipal de Torres Vedras e o Centro Hospitalar do Oeste (CHO) celebraram, esta 
quarta-feira, o protocolo de cooperação que visa melhorar e reforçar os serviços de saúde 
prestados na Unidade de Torres Vedras do CHO. O documento foi assinado pelo presidente da 
Câmara Municipal de Torres Vedras, Carlos Bernardes, e pela presidente do Conselho de 
Administração do Centro Hospitalar do Oeste, Elsa Baião, numa cerimónia que contou com a 
presença do secretário de Estado da Saúde, António Sales 

Desenvolvimento social 

 

 

https://smart-beejs.eu/
http://cm-tvedras.pt/artigos/detalhes/camara-municipal-aprovou-protocolo-com-17-medidas-para-hospital-de-torres-vedras/
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2020-02-14 

“Dual Diploma” proporcionado em escola do Concelho 
A Escola Internacional de Torres Vedras é o primeiro estabelecimento de ensino em Portugal 
que se encontra autorizado a promover o “Dual Diploma”, sendo assim reconhecida como 
parceiro “American High School”, pela “Academica International Studies”, a maior organização 
educativa dos Estados Unidos da América. 

Educação 

2020-02-14 

Serra de S. Julião, um espaço cada vez mais verde… 
O Município tem colaborado com a Junta de Freguesia da União das Freguesias da Carvoeira e 
Carmões no projeto de criação de um parque ecológico na Serra de S. Julião. 

Ambiente 

2020-02-16 

Um "corso" do Carnaval de Torres Vedras na Praça do Rossio 
O Carnaval de Torres Vedras rumou a Lisboa para uma noite de folia na capital. O relógio 
marcava 17h45 quando a Real Embaixada Verde do Carnaval de Torres Vedras embarcou na 
Estação Ferroviária de Torres Vedras, juntando Rei e Rainha, bandas de música, associações 
carnavalescas e muitos mascarados. Ao comboio juntaram-se vários autocarros, assim como 
grupos de foliões que rumaram a Lisboa de forma individual. Ao todo, cerca de 1000 foliões 
estiveram este sábado nas ruas de Lisboa. 

Cultura; Mais 

2020-02-19 

“SantaCruz.365” promete um ano recheado de eventos no litoral de Torres Vedras 
A edição de 2020 do programa “SantaCruz.365” foi apresentada a 18 de fevereiro, na Pousada 
da Juventude de Santa Cruz. O programa, composto por um conjunto de eventos a realizar 
durante todo o ano no litoral do concelho de Torres Vedras, tem como objetivo dinamizar e 
promover a costa como destino turístico de excelência e potenciar a economia local. 

Mais; Turismo 

2020-02-20 

Ações de "voluntariado verde" têm-se realizado em Torres Vedras 
No âmbito do programa “Torres Vedras + Verde”, o Município, em colaboração com diversas 
entidades, tem desenvolvido ações de intervenção com o objetivo de promover a reflorestação 
do Concelho, em locais com elevado potencial de recuperação de ecossistema. 

Ambiente; Mais 
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2020-02-20 

Cambelas recria “Carnaval à antiga” 
O espírito carnavalesco faz efetivamente parte da identidade das gentes do Concelho. Se na 
cidade de Torres Vedras se realiza aquela que é provavelmente a maior festa de Carnaval do 
país, também na localidade de Cambelas o Entrudo é assinalado. 

Mais 

2020-02-20 

Alunos e voluntários plantaram espécies dunares autóctones na Praia Azul 
Os voluntários do Município afetos ao programa "Life Volunteer Escapes", em conjunto com 
alunos do Externato de Penafirme, realizaram, no dia 14 de fevereiro, uma ação de plantação 
de espécies dunares autóctones na Praia Azul.  

Ambiente 

2020-02-20 

Carnaval de Torres Vedras aposta na prevenção de comportamentos de risco 
Prevenir comportamentos de risco durante os festejos carnavalescos é o principal objetivo das 
ações de sensibilização promovidas no âmbito do Carnaval de Torres Vedras 2020. Estas ações, 
dirigidas aos foliões que vêm até ao “Carnaval mais português de Portugal”, visam garantir que 
o evento decorre em segurança. 

Proteção Civil 

2020-02-21 

Três freguesias do Concelho vão ter novas unidades de saúde 
Runa, Ramalhal e S. Pedro da Cadeira vão contar com novas unidades de cuidados de saúde. O 
protocolo de cooperação com vista à construção das mesmas foi assinado no dia 18 de fevereiro, 
na sede da Junta da Freguesia da União das Freguesias de Dois Portos e Runa, envolvendo o 
Município e a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo. 

Desenvolvimento social; Obras 

2020-02-21 

Crianças levaram magia do Carnaval de Torres Vedras até às ruas da Cidade 
O Corso Escolar saiu à rua esta manhã, marcando o início do Carnaval de Torres Vedras. Foram 
cerca de 6300 crianças e jovens, acompanhados por aproximadamente mil auxiliares e 
professores, que encheram de alegria e cor o centro da Cidade. 

Educação 
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2020-02-21 

Seniores da região brincaram com… “Magia & Fantasia” 
Nunca é tarde para brincar e por essa razão centenas de seniores da região concentraram-se 
esta tarde no Pavilhão Multiusos para o “baile sénior” do Carnaval de Torres Vedras 2020. 

Desenvolvimento social 

2020-02-27 

Agradecimento - Carnaval de Torres Vedras 2020 
Chegámos ao fim da edição 2020 do Carnaval de Torres Vedras e mais uma vez o nosso carnaval 
foi um sucesso. Para isso contámos com a colaboração de muitas entidades e indivíduos que 
contribuíram, cada um com a sua parte, para este grande evento. 

Mais 

2020-02-27 

Pista Municipal de Atletismo recebeu prova do Desporto Escolar 
A Pista Municipal de Atletismo Carlos Lopes acolheu o torneio Mega Sprinter da Escola 
Secundária Madeira Torres e do Externato de Penafirme, no passado dia 19 de 
fevereiro.  Estiveram presentes 250 alunos, que realizaram provas de velocidade em 40 metros, 
provas do quilómetro, salto em comprimento e lançamento do peso.  

Atividade física; Educação 

2020-02-27 

Empresa torriense presente em Feira Internacional de Maquinaria Agrícola 
A Stagric está novamente presente na Feira Internacional de Maquinaria Agrícola (FIMA), que 
decorre de 25 a 29 de fevereiro, em Saragoça, Espanha. A empresa torriense está a apresentar 
três novas máquinas: podadora de árvores, despampanadeira pendular lateral e grupo 
ventilador 1050 mm3 canais montado em rebocável de 3 litros. 

Economia 

2020-03-02 

Centenas de atletas concentraram-se na Pista Municipal de Atletismo 
372 atletas participaram na Jornada de Pista II do Campeonato Municipal de Atletismo e no 
Torneio Octakids II, que se realizaram na Pista Municipal de Atletismo Carlos Lopes, no dia 29 
de fevereiro. 

Atividade física 
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2020-03-03 

Meio milhão de visitantes fizeram do Carnaval de Torres Vedras um sucesso 
O Carnaval de Torres Vedras regressou de 21 a 26 de fevereiro para uma edição que teve como 
tema “Magia & Fantasia”. Durante seis dias de folia, as ruas da Cidade foram invadidas por 
cerca de meio milhão de visitantes que quiseram fazer parte daquele que é o “Carnaval mais 
português de Portugal”. 

Cultura; Turismo 

2020-03-04 

Centro de Educação Ambiental prossegue trabalho de sensibilização da comunidade 
O Centro de Educação Ambiental prossegue de forma muito positiva o seu trabalho, o qual, 
sublinhe-se, não se circunscreve à comunidade escolar. Durante o ano transato foram várias as 
oficinas proporcionadas à população em geral neste equipamento municipal, especialmente às 
famílias, à semelhança, de resto, do que acontece desde o início do seu funcionamento. Ao 
todo, foram proporcionados 10 ateliês a este público-alvo pelo serviço educativo do Centro de 
Educação Ambiental, nos quais se contabilizaram 216 participações. 

Ambiente; Educação 

2020-03-04 

Faleceu Joaquim Jordão 
Faleceu, hoje, dia 4 de março, aos 65 anos, Joaquim Jordão Pereira. Responsável pela Torres 
TV, foi pioneiro nas transmissões áudio e online no Concelho, tendo também colaborado com 
outros órgãos de comunicação social locais, para além de ter tido participação no tecido 
associativo local e ter estado envolvido na realização de vários eventos ocorridos no Concelho. 
A par do hobbie da comunicação, Joaquim Jordão exerceu profissionalmente as funções de 
bancário durante a maior parte da sua vida ativa. 

Mais 

2020-03-05 

Santa Cruz volta a ser palco do Eurosurf Junior 
O surf de elite está oficialmente de volta a Santa Cruz, entre 11 e 18 de julho. O contrato-
programa para a realização do Eurosurf Junior 2020 no litoral de Torres Vedras foi assinado 
ontem, no Noah Surf House, em Santa Cruz. 

Atividade física 

2020-03-06 

Torres Vedras aderiu ao Pacto Português para os Plásticos 
A Câmara Municipal de Torres Vedras é um dos 74 membros fundadores do Pacto Português para 
os Plásticos, um compromisso que visa alcançar um conjunto de metas até 2025 e solucionar, 
na origem, os problemas associados ao plástico, em direção a uma economia circular dos 
plásticos. 

Ambiente 

http://www.smartwasteportugal.com/pt/atividades/pacto-portugues-para-os-plasticos/o-que-e/
http://www.smartwasteportugal.com/pt/atividades/pacto-portugues-para-os-plasticos/o-que-e/
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2020-03-06 

Presidente da Câmara visita intervenções na área florestal do Concelho 
O presidente da Câmara Municipal esteve no dia 4 de março a visitar locais da rede viária 
municipal onde foram constituídas faixas de gestão de combustível. 

Ambiente; Obras; Proteção Civil 

2020-03-06 

Torres Vedras conquista 2º lugar em prémio internacional de sustentabilidade 
Torres Vedras conquistou o segundo lugar da categoria “Best of Communities & Culture” dos 
prémios para os destinos mais sustentáveis do mundo, entregues pela Green Destinations. 
O Projeto de Valorização do Castro do Zambujal foi o caso de boas práticas apresentado pelo 
Município de Torres Vedras, conquistando o reconhecimento internacional. 

Ambiente 

2020-03-06 

Duas empresas torrienses entre as mil que mais cresceram na Europa 
Segundo o estudo FT1000 Europe´s Fastest Growing Companies 2020, duas empresas torrienses 
estão entre as mil europeias cujas receitas mais cresceram. 

Economia 

2020-03-09 

Filme promocional de Torres Vedras distinguido em Berlim 
O filme promocional de Torres Vedras Living it Together foi distinguido na 20.ª edição do The 
Golden City Gate. O festival de cinema de turismo, inserido no ITB Berlim, atribuiu à curta-
metragem o terceiro lugar na categoria Cidade. 

Turismo 

2020-03-10 

Carnaval de Torres Vedras é candidato às 7 Maravilhas da Cultura Popular 
O Carnaval de Torres Vedras foi candidatado ao concurso 7 Maravilhas da Cultura Popular. Esta 

candidatura incide, mais concretamente, na categoria “Festas e Feiras” do mesmo.   

Cultura; Mais 

 

 

 

 

 

http://collection.greendestinations.org/wp-content/uploads/2020/03/CC-2-Torres-Vedras.pdf
https://www.carnavaldetorresvedras.pt/
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2020-03-10 

Aprovação de Planos de Contingência para o SARS-CoV-2 
O aparecimento de um novo coronavírus (SARS-CoV-2), causador da doença COVID-19, levou a 
Organização Mundial de Saúde a declarar uma situação de Emergência de Saúde Pública 
Internacional. O novo coronavírus foi identificado pela primeira vez em humanos no final de 
2019, na cidade chinesa de Wuhan, província de Hubei, tendo sido entretanto confirmados casos 
em toda a Europa. 

COVID-19; Proteção Civil 

2020-03-11 

Conferência Internacional de Educação “Moving and Learning Outside” cancelada 
A Conferência Internacional de Educação “Moving and Learning Outside” marcada para 27 e 28 
de março, em Torres Vedras, foi cancelada no âmbito das medidas de prevenção face à 
epidemia causada pelo novo coronavírus.  

COVID-19; Educação; Proteção Civil 

2020-03-11 

Proteção Civil foi tema de jornadas em Torres Vedras 
O Município comemorou de novo o Dia Internacional da Proteção Civil, este ano com um 
conjunto de atividades que decorreram entre os dias 4 e 7 de março.  

Proteção Civil 

2020-03-11 

Medidas temporárias para reduzir riscos de exposição e contágio ao COVID-19 
O aparecimento de um novo coronavírus (SARS-CoV-2), causador da doença COVID-19, levou a 
Organização Mundial de Saúde a declarar, esta quarta-feira, que se trata de uma pandemia. O 
novo coronavírus foi identificado pela primeira vez em humanos no final de 2019, na cidade 
chinesa de Wuhan, província de Hubei, tendo sido entretanto confirmados casos de infeção em 
mais de 120 países. 

COVID-19; Proteção Civil 

2020-03-12 

Recomendações de saúde no âmbito do COVID-19 
O aparecimento de um novo coronavírus (SARS-CoV-2), causador da doença COVID-19, levou a 
Organização Mundial de Saúde a declarar, esta quarta-feira, que se trata de uma pandemia. O 
novo coronavírus foi identificado pela primeira vez em humanos no final de 2019, na cidade 
chinesa de Wuhan, província de Hubei, tendo sido entretanto confirmados casos de doença em 
mais de 120 países. 

COVID-19; Proteção Civil 
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2020-03-13 

COVID-19: Novas medidas de prevenção 
Dando continuidade ao trabalho de prevenção que tem vindo a ser desenvolvido pela Proteção 
Civil de Torres Vedras em articulação com o Delegado de Saúde do ACES Oeste Sul, e 
acompanhando as medidas anunciadas pelo Primeiro Ministro e pela Presidência do Conselho 
de Ministros esta quinta-feira, foram determinadas as seguintes novas medidas de prevenção 
para o concelho de Torres Vedras, no âmbito da pandemia COVID-19. 

COVID-19; Proteção Civil 

2020-03-13 

COVID-19: Reforço de medidas de prevenção 
À medida que a situação epidemiológica evolui, a Proteção Civil de Torres Vedras, em 
articulação com o Delegado de Saúde do ACES Oeste Sul, dá continuidade ao trabalho de 
prevenção que tem vindo a ser desenvolvido e adiciona novas medidas preventivas. Note-se que 
à data deste comunicado não se registava qualquer caso de COVID-19 no território de Torres 
Vedras. 

COVID-19; Proteção Civil 

2020-03-14 

COVID-19: Encerramento de serviços [Atualizado] 
A situação de pandemia causada pela doença COVID-19 e a evolução da situação epidemiológica 
em Portugal requerem especial responsabilidade por parte das instituições mas também por 
parte de todos os cidadãos. Assim, a Proteção Civil de Torres Vedras, em articulação com o 
Delegado de Saúde do ACES Oeste Sul, adota novas medidas, aplicáveis no território do concelho 
de Torres Vedras. 

COVID-19; Proteção Civil 

2020-03-14 

COVID-19: Preparação de resposta de saúde no Concelho 
De forma a melhorar a atuação dos meios de resposta em matéria de saúde e garantir a 
resiliência do território em caso de propagação do novo coronavírus no concelho de Torres 
Vedras, a Proteção Civil de Torres Vedras, em articulação com o Delegado de Saúde do ACES 
Oeste Sul, realizou esta manhã uma reunião com os hospitais do Concelho e com o Campus 
Neurológico Sénior, na qual foi definida a articulação entre estes meios de resposta e delineada 
uma estratégia de atuação em matéria de saúde.  

COVID-19; Proteção Civil 

2020-03-15 

COVID-19: Medidas de apoio às empresas 
No âmbito da situação de pandemia causada pela doença COVID-19, foram criadas várias 
iniciativas que pretendem mitigar os efeitos negativos do impacto do novo coronavírus nas 
empresas portuguesas. 

COVID-19; Economia 



Listagem com as principais notícias de 11 de fevereiro a 19 de junho de 2020 

 

2020-03-15 

Esclarecimento sobre clínicas de análises, de hemodiálise e de fisioterapia 
No seguimento do Comunicado n.º 08/2020 do Serviço Municipal de Proteção Civil, emitido a 
14 de março, em que foi determinado o encerramento ao público de clínicas de fisioterapia, 
importa esclarecer que estas poderão realizar tratamentos de fisioterapia unicamente a 
doentes que necessitem de cuidados inadiáveis. 

COVID-19; Proteção Civil 

2020-03-16 

COVID-19: medidas sobre o estacionamento na cidade de Torres Vedras 
Tendo em conta a atual situação de pandemia causada pela doença COVID-19, a Câmara 
Municipal de Torres Vedras e a Promotorres E.M. decidiram tomar medidas relativamente ao 
estacionamento na cidade de Torres Vedras. 

COVID-19; Mobilidade 

2020-03-17 

Reunião de câmara realizada remotamente 
Realizou-se, hoje, a Reunião de Câmara ordinária que estava prevista e marcada para esta data. 
Devido à situação de pandemia provocada pela doença COVID-19, a reunião decorreu 
remotamente com recurso a meios digitais de comunicação. 

COVID-19; Desenvolvimento social; Mais; Mobilidade; Proteção Civil 

2020-03-18 

Sobre a produção e o depósito de resíduos sólidos urbanos 
Tendo em conta a atual situação de pandemia causada pela doença COVID-19, existe um número 
elevado de munícipes que, encontrando-se no seu domicílio, procede a limpezas da habitação 
que geram um acréscimo acentuado de resíduos. 

Ambiente; COVID-19 

2020-03-19 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 19 de março 
A situação de pandemia causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) e a evolução da situação 
epidemiológica em Portugal fazem aumentar a probabilidade de ocorrência de casos em todo 
o território nacional e fizeram aumentar consideravelmente o número de casos suspeitos em 
Torres Vedras. 

COVID-19; Proteção Civil 

 

 

 

 

http://www.cm-tvedras.pt/assets/upload/prociv-comunicados/2020/03/14/comunicado-08-prociv/comunicado-08-prociv.pdf
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2020-03-19 

COVID-19: Desinfeção de ruas e espaços públicos 
A Proteção Civil de Torres Vedras, em articulação com as Juntas de Freguesia do concelho, deu 
início, na noite desta quinta-feira, aos trabalhos de desinfeção de ruas e espaços públicos do 
concelho de Torres Vedras, com vista a combater a propagação do novo coronavírus (SARS-CoV-
2), causador da doença COVID-19. 

COVID-19; Proteção Civil 

2020-03-20 

Alunos torrienses elaboram vídeo com atividades para ocupar os tempos livres 
Os alunos do 9.º ano da Escola Básica de São Gonçalo elaboraram um vídeo com sugestões de 
atividades para ocupar os tempos livres, numa altura em que todas as escolas do país estão 
encerradas. 

COVID-19; Educação 

2020-03-21 

COVID-19: Adaptação de medidas locais ao estado de emergência nacional 
No âmbito da pandemia causada pela doença COVID-19, a Proteção Civil de Torres Vedras 
(PCTV) tem emitido comunicados com diversas determinações e recomendações, que visam 
fazer face à propagação do novo coronavírus (SARS-CoV-2). Depois de ter aprovado o Plano de 
Contingência Interno do Município de Torres Vedras, a 5 de março, e ativado o Plano de 
Contingência de Âmbito Municipal, a 9 de março, o concelho viu o seu Plano Municipal de 
Emergência ser ativado às 17h00 do dia 12 de março, o que levou a um reforço das medidas de 
prevenção de âmbito local, antecipando medidas de âmbito nacional que vieram a ser tomadas 
mais tarde. 

COVID-19; Proteção Civil 

2020-03-23 

COVID-19: Torres Vedras cria rede de distribuição de bens alimentares 
No âmbito da atual pandemia de COVID-19, a Câmara Municipal de Torres Vedras, em 
articulação com as Juntas de Freguesia do concelho, criou uma rede de distribuição de bens 
alimentares que pretende apoiar os munícipes especialmente vulneráveis. “Ajuda Porta a 
Porta” é a rede que irá fazer a compra e a entrega de produtos alimentares de primeira 
necessidade no território do concelho. 

COVID-19; Desenvolvimento social 

2020-03-23 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 23 de março 
No contexto da atual situação de pandemia causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), a 
situação epidemiológica no país permanece em evolução e importa informar a população da 
evolução da pandemia a nível local. 

COVID-19 
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2020-03-24 

Faleceu o atleta sénior torriense Francisco Vicente 
Faleceu esta noite, em Torres Vedras, aos 87 anos, de causas naturais, Francisco Vicente. De 
recordar que este atleta sénior torriense era o mais medalhado atleta master português de 
sempre. Conquistou 81 medalhas em campeonatos do Mundo, campeonatos da Europa e World 
Master Games, foi recordista mundial de 2.000m obstáculos, sendo ainda o atual recordista 
europeu de 10.000m M65 e de 2.000m obstáculos M65 e M70. 

Atividade física; Seniores 

2020-03-24 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 24 de março 
No contexto da atual situação de pandemia causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), a 
situação epidemiológica no país permanece em evolução e importa informar a população da 
evolução da pandemia a nível local. 

COVID-19 

2020-03-25 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 25 de março 
No contexto da atual situação de pandemia causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), a 
situação epidemiológica no país permanece em evolução e importa informar a população da 
evolução da pandemia a nível local. 

COVID-19; Proteção Civil 

2020-03-26 

COVID-19: Entidades torrienses produzem viseiras de proteção individual 
Várias entidades torrienses encontram-se a produzir viseiras de proteção individual que serão 
doadas aos profissionais de saúde, no âmbito da atual pandemia causada pela doença COVID-
19. O objetivo passa por ajudar a dar resposta às necessidades de material de proteção 
individual das unidades de saúde. O projeto integra várias entidades públicas, associativas, 
empresariais e particulares, tendo já procedido à entrega de cerca de 550 viseiras. 

COVID-19 

2020-03-26 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 26 de março 
Neste momento, o concelho de Torres Vedras conta com 13 casos confirmados de doença COVID-
19, que se encontram a ser acompanhados pelas autoridades de saúde.  

COVID-19; Proteção Civil 
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2020-03-27 

COVID-19: Município está a garantir fornecimento de refeições 
A Câmara Municipal é atualmente responsável pelo fornecimento de refeições ao domicílio a 
85 alunos carenciados do Concelho. Para além disso, está também a fornecer diariamente 33 
refeições a profissionais do Centro de Saúde de Torres Vedras. 

COVID-19; Desenvolvimento social; Educação 

2020-03-27 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 27 de março 

O concelho de Torres Vedras continua, neste momento, com 13 casos confirmados de doença 
COVID-19, que se encontram a ser acompanhados pelas autoridades de saúde.  

COVID-19; Proteção Civil 

2020-03-27 

Implementação de Áreas Dedicadas COVID-19 em Torres Vedras 
No quadro da atual pandemia causada pela doença COVID-19 e de forma a responder às 
necessidades que surgiram com a entrada do país na fase de mitigação da doença, o concelho 
de Torres Vedras conta agora com duas Áreas Dedicadas COVID-19 (ADC). O concelho conta com 
uma ADC no Centro de Saúde de Torres Vedras e outra no Serviço de Urgência do Hospital de 
Torres Vedras. 

COVID-19 

2020-03-28 

COVID-19: Aeronaves alertam população do concelho de Torres Vedras 
O concelho de Torres Vedras será sobrevoado por aeronaves que irão alertar a população para 
a importância do cumprimento dos períodos de quarentena e de isolamento profilático, que 
decorrem da pandemia causada pela doença COVID-19. Os voos, realizados pelo Aeroclube de 
Torres Vedras, irão decorrer ao longo deste fim de semana. 

COVID-19; Proteção Civil 

2020-03-28 

TORRES INOV-E: Medidas de apoio às empresas incubadas 
O programa de empreendedorismo TORRES INOV-E tomou medidas que visam apoiar as 
empresas e projetos incubados, de forma a mitigar os efeitos causados pela pandemia de COVID-
19. 

Economia 

 

 

http://www.investir-tvedras.pt/programas/torresinove
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2020-03-28 

COVID-19: Agência Investir disponibiliza informação importante para empresas 
O site da Agência Investir Torres Vedras apresenta as várias iniciativas que pretendem mitigar 
os efeitos negativos do impacto do novo coronavírus nas empresas portuguesas. A Agência 
Investir disponibiliza toda a informação sobre as medidas de apoio a empresas nesta página. 

Economia 

2020-03-28 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 28 de março 
Neste momento, o concelho de Torres Vedras conta com 13 casos confirmados de doença COVID-
19, que se encontram a ser acompanhados pelas autoridades de saúde.  

COVID-19; Proteção Civil 

2020-03-29 

COVID-19: Medidas extraordinárias de apoio às empresas 
Tendo em conta a pandemia causada pela doença COVID-19, o Conselho de Ministros de 26 de 
março aprovou um conjunto de medidas extraordinárias que visam apoiar famílias e empresas 
que viram a sua atividade afetada pela atual situação. Entre as medidas, destacam-se as que 
pretendem apoiar a manutenção dos postos de trabalho e evitar despedimentos por razões 
económicas. 

Economia 

2020-03-29 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 29 de março 
Neste momento, o concelho de Torres Vedras conta com 14 casos confirmados de doença COVID-
19, que se encontram a ser acompanhados pelas autoridades de saúde.  

COVID-19; Proteção Civil 

2020-03-29 

Concelho de Torres Vedras com centro de testes à COVID-19 
O concelho de Torres Vedras contará, a partir da próxima terça-feira, 31 de março, com um 
centro de testes para detetar a doença COVID-19. Os testes serão realizados todos os dias, das 
9h00 às 13h00, no Centro de Educação Ambiental (Parque Verde da Várzea). Sublinhe-se que os 
testes são gratuitos mas encontram-se sujeitos a prescrição pela Linha SNS24 ou pela Área 
Dedicada COVID-19 (ADC) do Centro de Saúde de Torres Vedras, com posterior marcação para 
data e hora específicas. 

COVID-19 

 

 

 

http://www.investir-tvedras.pt/covid-19
http://cm-tvedras.pt/artigos/detalhes/localizacao-do-centro-de-testes-a-covid-19-em-torres-vedras/
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2020-03-30 

COVID-19: Clube de costura torriense produz máscaras de proteção para doar 
O clube de costura solidária “My Moyo” está a produzir máscaras de proteção para doar a 
instituições e organizações do concelho de Torres Vedras, no âmbito da pandemia causada pela 
doença COVID-19. Com o apoio da associação Oceanos sem Plásticos, estão já a ser distribuídas 
300 máscaras para instituições particulares de solidariedade social (IPSS) do Concelho. 

COVID-19 

2020-03-30 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 30 de março 
O concelho de Torres Vedras continua a registar 14 casos confirmados de doença COVID-19, que 
se encontram a ser acompanhados pelas autoridades de saúde.  

COVID-19; Proteção Civil 

2020-03-30 

Localização do centro de testes à COVID-19 em Torres Vedras 
O concelho de Torres Vedras contará, a partir de amanhã, 31 de março, com um centro de 
testes para detetar a doença COVID-19. Sublinhe-se que os testes são gratuitos mas encontram-
se sujeitos a prescrição pela Linha SNS24 ou pela Área Dedicada COVID-19 (ADC) do Centro de 
Saúde de Torres Vedras. 

COVID-19; Proteção Civil 

2020-03-31 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 31 de março 
O concelho de Torres Vedras conta, neste momento, com 15 casos confirmados de doença 
COVID-19, que se encontram a ser acompanhados pelas autoridades de saúde.  

COVID-19; Proteção Civil 

2020-04-01 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 1 de abril 
O concelho de Torres Vedras continua a registar 15 casos confirmados de doença COVID-19, que 
se encontram a ser acompanhados pelas autoridades de saúde.  

COVID-19; Proteção Civil 
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2020-04-02 

Processos urbanísticos: Câmara Municipal disponibiliza serviços em meio digital 
A Câmara Municipal de Torres Vedras disponibiliza vários serviços relacionados com processos 
urbanísticos em meio digital. Desta forma, a Câmara Municipal pretende responder à atual 
situação de pandemia de COVID-19 que levou ao encerramento ao público dos serviços 
municipais. 

COVID-19; Obras; Urbanismo 

2020-04-02 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 2 de abril 
Neste momento, o concelho de Torres Vedras conta com 17 casos confirmados de doença COVID-
19, que se encontram a ser acompanhados pelas autoridades de saúde.  

COVID-19; Proteção Civil 

2020-04-03 

COVID-19: Comissão Municipal de Proteção Civil fez balanço das medidas prevenção 
A Comissão Municipal de Proteção Civil de Torres Vedras reuniu esta sexta-feira, 3 de abril, no 
Auditório do Edifício dos Paços do Concelho, de forma a traçar um balanço das medidas de 
prevenção adotadas para fazer face à pandemia causada pela doença COVID-19. O presidente 
da Câmara Municipal de Torres Vedras, Carlos Bernardes, deu início à reunião, a que se seguiu 
a chefe da Divisão de Ambiente e Sustentabilidade da Câmara Municipal, Marta Rodrigues, que 
apresentou um balanço das medidas adotadas no concelho. 

COVID-19; Proteção Civil 

2020-04-03 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 3 de abril 
O concelho de Torres Vedras conta, neste momento, com 19 casos confirmados de doença 
COVID-19, que se encontram a ser acompanhados pelas autoridades de saúde.  

COVID-19; Proteção Civil 

2020-04-04 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 4 de abril 
O concelho de Torres Vedras conta com 22 casos confirmados de doença COVID-19, que se 
encontram a ser acompanhados pelas autoridades de saúde.  

COVID-19; Proteção Civil 
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2020-04-05 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 5 de abril 
Neste momento, o concelho de Torres Vedras conta com 23 casos confirmados de doença COVID-
19, que se encontram a ser acompanhados pelas autoridades de saúde.  

COVID-19; Proteção Civil 

2020-04-06 

Agência Investir Torres Vedras em funcionamento há um ano 
A Agência Investir Torres Vedras completou, no passado dia 21 de março, o primeiro aniversário. 
Com o objetivo de acompanhar todas as formas de investimento no Concelho, este equipamento 
da Câmara Municipal de Torres Vedras é responsável pela dinamização do empreendedorismo 
local e atração de novos investimentos para o território. 

Economia 

2020-04-06 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 6 de abril 
O concelho de Torres Vedras conta, neste momento, com 27 casos confirmados de doença 
COVID-19, que se encontram a ser acompanhados pelas autoridades de saúde.  

COVID-19; Proteção Civil 

2020-04-06 

Gestão Urbanística: Câmara Municipal disponibiliza atendimento telefónico 
Devido à atual situação de pandemia de COVID-19 que levou ao encerramento ao público dos 
serviços municipais, a Câmara Municipal de Torres Vedras disponibiliza um serviço de 
atendimento telefónico para esclarecimentos sobre matérias relacionadas com a Divisão de 
Gestão Urbanística. 

COVID-19; Obras; Urbanismo 

2020-04-07 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 7 de abril 
O concelho de Torres Vedras conta com 28 casos ativos de doença COVID-19, que se encontram 
a ser acompanhados pelas autoridades de saúde. Até ao momento, contabiliza-se o total de 29 
casos confirmados, dos quais um recuperado.  

COVID-19; Proteção Civil 
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2020-04-08 

Ministra da Agricultura visitou empresa torriense 
A ministra da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque, visitou hoje as instalações da Campotec, 
em Casalinhos de Alfaiata. A visita, acompanhada pelo presidente da Câmara Municipal de 
Torres Vedras, Carlos Bernardes, teve como objetivo verificar o normal funcionamento da rede 
de abastecimento alimentar no contexto de pandemia de COVID-19. 

COVID-19; Economia 

2020-04-08 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 8 de abril 
O concelho de Torres Vedras conta com 27 casos ativos de doença COVID-19, que se encontram 
a ser acompanhados pelas autoridades de saúde. Foram, até ao momento, contabilizados 29 
casos confirmados, dos quais dois recuperados. 

COVID-19; Proteção Civil 

2020-04-08 

Linha do Oeste: empreitada entre Meleças e Torres Vedras foi adjudicada 
A empreitada de modernização do troço da Linha do Oeste entre Mira Sintra-Meleças e Torres 
Vedras foi adjudicada. A obra visa a eletrificação e a requalificação da Linha do Oeste numa 
extensão de 43 quilómetros.  

Mobilidade; Obras 

2020-04-09 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 9 de abril 
Neste momento, o concelho de Torres Vedras conta com 28 casos ativos de doença COVID-19, 
que se encontram a ser acompanhados pelas autoridades de saúde. Foram, até ao momento, 
contabilizados 30 casos confirmados, dos quais dois recuperados. 

COVID-19; Proteção Civil 

2020-04-09 

COVID-19: uso generalizado de máscaras 
No âmbito da pandemia causada pela doença COVID-19, são várias as entidades que têm vindo 
a afirmar a importância da utilização generalizada de máscaras pela população. O Conselho de 
Escolas Médicas Portuguesas voltou a defender publicamente, no domingo passado, a 
necessidade do uso generalizado, como forma de prevenção da doença COVID-19. 

COVID-19; Proteção Civil 
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2020-04-10 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 10 de abril 
O concelho de Torres Vedras continua com 28 casos ativos de doença COVID-19, que se 
encontram a ser acompanhados pelas autoridades de saúde. Foram, até ao momento, 
contabilizados 30 casos confirmados, dos quais dois recuperados. 

COVID-19; Proteção Civil 

2020-04-11 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 11 de abril 
O concelho de Torres Vedras conta, neste momento, com 28 casos ativos de doença COVID-19, 
que se encontram a ser acompanhados pelas autoridades de saúde. Foram, até ao momento, 
contabilizados 30 casos confirmados, dos quais dois recuperados. 

COVID-19; Proteção Civil 

2020-04-12 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 12 de abril 
O concelho de Torres Vedras regista 28 casos ativos de doença COVID-19, que se encontram a 
ser acompanhados pelas autoridades de saúde. Foram, até ao momento, contabilizados 31 casos 
confirmados, dos quais três recuperados. 

COVID-19; Proteção Civil 

2020-04-13 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 13 de abril 
O concelho de Torres Vedras regista 30 casos ativos de doença COVID-19, que se encontram a 
ser acompanhados pelas autoridades de saúde. Foram, até ao momento, contabilizados 33 casos 
confirmados, dos quais três recuperados. 

COVID-19; Proteção Civil 

2020-04-14 

COVID-19: Voluntários produzem máscaras em várias freguesias 
Voluntários de várias freguesias do concelho de Torres Vedras estão a produzir máscaras para 
ajudar a população a enfrentar a situação de pandemia de COVID-19. Cerca de 20 voluntários 
da União das Freguesias de Campelos e Outeiro da Cabeça e 45 voluntários da União de 
Freguesias de A dos Cunhados e Maceira responderam ao apelo, encontrando-se a produzir os 
materiais de proteção. 

COVID-19 
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2020-04-14 

Câmara Municipal aprovou voto de pesar pelo falecimento de Francisco Vicente 
A Câmara Municipal de Torres Vedras aprovou, na reunião de câmara desta terça-feira, 14 de 
abril, um voto de pesar pelo falecimento de Francisco Vicente no passado dia 24 de março. 

Atividade física; Mais 

2020-04-14 

COVID-19: Câmara Municipal apresenta Programa Municipal de Apoio Extraordinário 
A Câmara Municipal de Torres Vedras irá implementar um Programa Municipal de Apoio 
Extraordinário no âmbito da doença COVID-19. Em causa estão 39 medidas temporárias que 
visam apoiar famílias, empresas e tecido associativo do concelho, tendo em conta as 
dificuldades que resultam da situação de pandemia. O programa entrou em vigor esta terça-
feira, depois de ter sido aprovado na reunião de câmara que decorreu esta manhã de forma 
não presencial. 

COVID-19; Desenvolvimento social; Economia 

2020-04-14 

COVID-19: Câmara Municipal iniciou rastreio de grupos profissionais 
Vários grupos profissionais do concelho de Torres Vedras encontram-se a fazer testes de 
despiste da doença COVID-19. A medida de prevenção assumida pela Câmara Municipal de 
Torres Vedras começou a ser implementada na passada sexta-feira, 10 de abril, incidindo sobre 
grupos prioritários. 

COVID-19; Desenvolvimento social; Proteção Civil 

2020-04-14 

COVID-19: Atualização de prazos de medidas implementadas 
No quadro da atual pandemia causada pela doença COVID-19 e de forma a responder à evolução 
da situação epidemiológica no país, a Câmara Municipal de Torres Vedras, em articulação com 
o Delegado de Saúde do ACES Oeste Sul, decidiu prolongar os prazos de medidas já 
implementadas. 

COVID-19; Proteção Civil 

2020-04-14 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 14 de abril 
Neste momento, o concelho de Torres Vedras conta com 28 casos ativos de doença COVID-19, 
que se encontram a ser acompanhados pelas autoridades de saúde. Foram, até ao momento, 
contabilizados 37 casos confirmados, dos quais nove recuperados. 

COVID-19; Proteção Civil 
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2020-04-14 

COVID-19: Eventos municipais cancelados até 30 de junho 
Todos os eventos do Município de Torres Vedras até ao dia 30 de junho foram cancelados devido 
à pandemia causada pela doença COVID-19. A medida foi aprovada na reunião de câmara desta 
terça-feira, 14 de abril, evocando o “estado de emergência em que o país se encontra” e o 
facto de que “os contactos entre pessoas constituem forte veículo de contágio e de propagação” 
do novo coronavírus. 

COVID-19; Proteção Civil 

2020-04-15 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 15 de abril 
O concelho de Torres Vedras regista 29 casos ativos de doença COVID-19, que se encontram a 
ser acompanhados pelas autoridades de saúde. Foram, até ao momento, contabilizados 38 casos 
confirmados, dos quais nove recuperados. 

COVID-19; Proteção Civil 

2020-04-16 

"Alimente quem o Alimenta" promove contacto entre produtores e consumidores 
"Alimente quem o Alimenta" é o projeto do Ministério da Agricultura que pretende encurtar a 
distância entre a oferta e a procura. Nesta plataforma pode encontrar circuitos curtos de 
comercialização, que promovem o contacto directo entre quem produz e quem consome. 

Economia 

2020-04-16 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 16 de abril 
Neste momento, o concelho de Torres Vedras conta com 26 casos ativos de doença COVID-19, 
que se encontram a ser acompanhados pelas autoridades de saúde. No total, foram 
contabilizados 38 casos confirmados, dos quais 12 recuperados. 

COVID-19; Proteção Civil 

2020-04-17 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 17 de abril 
O concelho de Torres Vedras regista 27 casos ativos de doença COVID-19, que se encontram a 
ser acompanhados pelas autoridades de saúde. Foram, até ao momento, contabilizados 39 casos 
confirmados, dos quais 12 recuperados. 

COVID-19; Proteção Civil 

 

 

 

https://www.alimentequemoalimenta.pt/
https://www.alimentequemoalimenta.pt/circuitos-curtos
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2020-04-17 

Emergência Cultural: Teatro-Cine de Torres Vedras apresenta programação online 
“Emergência Cultural Torres Vedras 2020” é o ciclo de programação em linha que irá apresentar 
a programação do Teatro-Cine de Torres Vedras em meio digital. O ciclo arranca este domingo, 
19 de abril, com transmissão na página de Facebook do Teatro-Cine de Torres Vedras. 

COVID-19; Cultura 

2020-04-18 

COVID-19: Distribuição de máscaras têxteis em Torres Vedras 
A Proteção Civil de Torres Vedras encontra-se a distribuir máscaras têxteis reutilizáveis aos 
estabelecimentos do concelho de Torres Vedras, de forma a evitar a propagação do novo 
coronavírus, causador da doença COVID-19, em espaços fechados. Cerca de 5000 máscaras 
foram distribuídas aos estabelecimentos de bens essenciais de maior dimensão, como os 
mercados municipais. Ao longo dos próximos dias serão entregues mais 45.000 máscaras. 

COVID-19; Proteção Civil 

2020-04-18 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 18 de abril 
Neste momento, o concelho de Torres Vedras conta com 26 casos ativos de doença COVID-19, 
que se encontram a ser acompanhados pelas autoridades de saúde. No total, foram 
contabilizados 39 casos confirmados, dos quais 13 recuperados. 

COVID-19; Proteção Civil 

2020-04-18 

Apoio à produção de bens e serviços relevantes para a COVID-19 
“Inovação Produtiva COVID-19" é o sistema de incentivos à inovação produtiva no contexto da 
pandemia de COVID-19. O objetivo passa por apoiar as empresas que pretendam estabelecer, 
reforçar ou reverter as suas capacidades de produção de bens e serviços destinados a combater 
a atual pandemia, incluindo a construção e modernização de instalações de testes e ensaios de 
produtos relevantes neste contexto. 

COVID-19; Economia 

2020-04-19 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 19 de abril 
O concelho de Torres Vedras regista 21 casos ativos de doença COVID-19, que se encontram a 
ser acompanhados pelas autoridades de saúde. Foram, até ao momento, contabilizados 39 casos 
confirmados, dos quais 18 recuperados. 

COVID-19; Proteção Civil 

 

 

http://www.cm-tvedras.pt/agenda/programa/73/
https://www.facebook.com/teatrotvedras/
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131908530/details/maximized?serie=I&day=2020-04-18&date=2020-04-01
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2020-04-19 

“Mexa-se para a Vida”: projeto de desporto senior arranca em meio digital 
O projeto de desporto senior “Mexa-se para a Vida” irá apresentar sessões de atividade física 
em meio digital a partir desta segunda-feira, 20 de abril. Com as aulas presenciais suspensas, 
o objetivo passa por continuar a promover a melhoria da qualidade de vida dos munícipes 
seniores através da prática da atividade física. 

Atividade física; COVID-19; Seniores 

2020-04-20 

Município disponibiliza equipamentos para ensino à distância 
O Município de Torres Vedras, em colaboração com as escolas do Concelho, vai ceder 
temporariamente cerca de 850 computadores e 500 equipamentos de acesso à internet a alunos 
que não possuem estas ferramentas de ensino à distância. O objetivo é assegurar que o ensino 
à distância não reproduz nem multiplica desigualdades sociais. 

COVID-19; Educação 

2020-04-20 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 20 de abril 
Neste momento, o concelho de Torres Vedras conta com 18 casos ativos de doença COVID-19, 
que se encontram a ser acompanhados pelas autoridades de saúde. No total, foram 
contabilizados 39 casos confirmados, dos quais 21 recuperados. 

COVID-19; Proteção Civil 

2020-04-21 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 21 de abril 
O concelho de Torres Vedras regista 16 casos ativos de doença COVID-19, que se encontram a 
ser acompanhados pelas autoridades de saúde. Foram, até ao momento, contabilizados 39 casos 
confirmados, dos quais 23 recuperados. 

COVID-19; Proteção Civil 

2020-04-22 

Filme sobre Torres Vedras distinguido em festival de Nova Iorque 
O filme Living it Together recebeu o certificado de finalista na categoria Turismo na edição de 
2020 do New York Festivals - Television & Film Awards, festival de filmes e televisão que 
decorre em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, e reúne produções de mais de 50 
países. Os vencedores foram anunciados ontem no site do festival. 

Turismo 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G16JKGLl_vE
https://tvfilm.newyorkfestivals.com/
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2020-04-22 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 22 de abril 
Neste momento, o concelho de Torres Vedras conta com 16 casos ativos de doença COVID-19, 
que se encontram a ser acompanhados pelas autoridades de saúde. No total, foram 
contabilizados 39 casos confirmados, dos quais 23 recuperados.  

COVID-19; Proteção Civil 

2020-04-23 

IAPMEI e Turismo de Portugal distinguem 62 empresas do Concelho 
O IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação e o Turismo de Portugal atribuíram o 
estatuto de PME Líder a 62 empresas do concelho de Torres Vedras. Destas, 19 empresas 
receberam, ainda, o estatuto PME Excelência no ano de 2019. O reconhecimento das micro, 
pequenas e médias empresas é elaborado anualmente. 

Economia 

2020-04-23 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 23 de abril 
O concelho de Torres Vedras regista 14 casos ativos de doença COVID-19, que se encontram a 
ser acompanhados pelas autoridades de saúde. Foram, até ao momento, contabilizados 39 casos 
confirmados, dos quais 25 recuperados. 

COVID-19; Proteção Civil 

2020-04-24 

Serviços de recolha de resíduos volumosos voltam ao funcionamento 
Os serviços de recolha de monstros, resíduos verdes e resíduos de construção e demolição da 
Câmara Municipal de Torres Vedras irão voltar ao funcionamento na próxima segunda-feira, dia 
27 de abril, mediante requerimento e para utilizadores domésticos. Os serviços serão gratuitos 
para os utilizadores domésticos até 30 de junho. 

Ambiente; COVID-19 

2020-04-24 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 24 de abril 
Neste momento, o concelho de Torres Vedras conta com 17 casos ativos de doença COVID-19, 
que se encontram a ser acompanhados pelas autoridades de saúde. No total, foram 
contabilizados 42 casos confirmados, dos quais 25 recuperados. 

COVID-19; Proteção Civil 
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2020-04-25 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 25 de abril 
O concelho de Torres Vedras regista 16 casos ativos de doença COVID-19, que se encontram a 
ser acompanhados pelas autoridades de saúde. Foram, até ao momento, contabilizados 42 casos 
confirmados, dos quais 26 recuperados. 

COVID-19; Proteção Civil 

2020-04-25 

Torres Vedras: Atuação espontânea leva música à rua no Dia da Liberdade 
Em Torres Vedras, as celebrações do Dia da Liberdade também contaram com música na rua. 
De forma a celebrar o 25 de Abril, o grupo Formas de Fado começou por interpretar o 
tema Grândola Vila Morena num pátio junto ao Parque Verde da Várzea. 

COVID-19; Cultura 

2020-04-26 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 26 de abril 
Neste momento, o concelho de Torres Vedras conta com 15 casos ativos de doença COVID-19, 
que se encontram a ser acompanhados pelas autoridades de saúde. No total, foram 
contabilizados 42 casos confirmados, dos quais 27 recuperados. 

COVID-19; Proteção Civil 

2020-04-27 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 27 de abril 
O concelho de Torres Vedras regista 11 casos ativos de doença COVID-19, que se encontram a 
ser acompanhados pelas autoridades de saúde. Foram, até ao momento, contabilizados 42 casos 
confirmados, dos quais 31 recuperados. 

COVID-19; Proteção Civil 

2020-04-28 

Câmara Municipal tem investido significativamente no apoio ao arrendamento 
74 famílias estão a receber apoio da Câmara Municipal para o pagamento das rendas das 
habitações onde residem. Essas famílias estão a receber mensalmente, em média, um apoio de 
193,23 euros (oscilando o mesmo entre os 93 e os 225 euros). 

Desenvolvimento social; Urbanismo 
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2020-04-28 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 28 de abril 
Neste momento, o concelho de Torres Vedras conta com quatro casos ativos de doença COVID-
19, que se encontram a ser acompanhados pelas autoridades de saúde. No total, foram 
contabilizados 42 casos confirmados, dos quais 38 recuperados. 

COVID-19; Proteção Civil 

2020-04-29 

Produtos das hortas escolares entregues à comunidade escolar e a famílias 
Desde o encerramento das escolas, as hortas instaladas nos estabelecimentos de ensino, no 
âmbito do programa “BioHorta Escolar”, têm sido autossustentáveis. Apesar dos alunos não 
estarem presentes para participar no processo, tem vindo a ser realizada a colheita dos 
produtos hortícolas das várias hortas.    

COVID-19; Educação 

2020-04-29 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 29 de abril 
O concelho de Torres Vedras regista quatro casos ativos de doença COVID-19, que se encontram 
a ser acompanhados pelas autoridades de saúde. Foram, até ao momento, contabilizados 42 
casos confirmados, dos quais 38 recuperados. 

COVID-19; Proteção Civil 

2020-04-30 

Recomendações para o regresso ao trabalho presencial 
O Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, em articulação com a Autoridade 
para as Condições do Trabalho (ACT) e a Direcção-Geral da Saúde (DGS), divulgou um 
documento com “19 Recomendações para Adaptar os Locais de Trabalho e Proteger os 
Trabalhadores”, no atual contexto de pandemia de COVID-19. 

Economia 

2020-04-30 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 30 de abril 
Neste momento, o concelho de Torres Vedras conta com quatro casos ativos de doença COVID-
19, que se encontram a ser acompanhados pelas autoridades de saúde. No total, foram 
contabilizados 42 casos confirmados, dos quais 38 recuperados. 

COVID-19; Proteção Civil 

 

 

 

http://www.cm-tvedras.pt/assets/upload/paginas/2020/04/30/19-recomendacoes-para-adaptar-os-locais-de-trabalho-e-proteger-os-trabalhadores/19-recomendacoes-para-adaptar-os-locais-de-trabalho-e-proteger-os-trabalhadores.pdf
http://www.cm-tvedras.pt/assets/upload/paginas/2020/04/30/19-recomendacoes-para-adaptar-os-locais-de-trabalho-e-proteger-os-trabalhadores/19-recomendacoes-para-adaptar-os-locais-de-trabalho-e-proteger-os-trabalhadores.pdf
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2020-04-30 

COVID-19: Atualização sobre equipamentos municipais e cerimónias fúnebres 
No quadro da atual pandemia causada pela doença COVID-19 e de forma a responder à evolução 
da situação epidemiológica no país, a Câmara Municipal de Torres Vedras, em articulação com 
o Delegado de Saúde do ACES Oeste Sul, decidiu prolongar os prazos de medidas já 
implementadas. 

COVID-19; Proteção Civil 

2020-05-01 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 1 de maio 
O concelho de Torres Vedras continua a registar quatro casos ativos de doença COVID-19, que 
se encontram a ser acompanhados pelas autoridades de saúde. Foram, até ao momento, 
contabilizados 42 casos confirmados, dos quais 38 recuperados. 

COVID-19; Proteção Civil 

2020-05-01 

Câmara Municipal homenageou profissionais que estão no combate à COVID-19 
No Dia do Trabalhador, 1 de maio, a Câmara Municipal de Torres Vedras prestou homenagem 
aos profissionais que trabalham na primeira linha do combate à pandemia de COVID-19. 

COVID-19; Proteção Civil 

2020-05-02 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 2 de maio 
Neste momento, o concelho de Torres Vedras conta com quatro casos ativos de doença COVID-
19, que se encontram a ser acompanhados pelas autoridades de saúde. No total, foram 
contabilizados 42 casos confirmados, dos quais 38 recuperados.  

COVID-19; Proteção Civil 

2020-05-03 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 3 de maio 
O concelho de Torres Vedras continua a registar quatro casos ativos de doença COVID-19, que 
se encontram a ser acompanhados pelas autoridades de saúde. Foram, até ao momento, 
contabilizados 42 casos confirmados, dos quais 38 recuperados. 

COVID-19; Proteção Civil 
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2020-05-04 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 4 de maio 
Neste momento, o concelho de Torres Vedras conta com três casos ativos de doença COVID-19, 
que se encontram a ser acompanhados pelas autoridades de saúde. No total, foram 
contabilizados 42 casos confirmados, dos quais 39 recuperados. 

COVID-19; Proteção Civil 

2020-05-05 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 5 de maio 
O concelho de Torres Vedras regista quatro casos ativos de doença COVID-19, que se encontram 
a ser acompanhados pelas autoridades de saúde. Foram, até ao momento, contabilizados 43 
casos confirmados, dos quais 39 recuperados. 

COVID-19; Proteção Civil 

2020-05-06 

Câmara Municipal lança programa de apoio alimentar a munícipes carenciados 
A Câmara Municipal de Torres Vedras, no âmbito do Programa de Emergência Alimentar, tem 
disponíveis 800 vales para aquisição de bens de primeira necessidade no comércio local de 
proximidade para atribuir a munícipes em situação de vulnerabilidade socioeconómica. Trata-
se de uma medida que integra o Programa Municipal de Apoio Extraordinário, lançado para dar 
resposta às dificuldades que resultam da situação de pandemia. 

COVID-19; Desenvolvimento social 

2020-05-06 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 6 de maio 
Neste momento, o concelho de Torres Vedras conta com quatro casos ativos de doença COVID-
19, que se encontram a ser acompanhados pelas autoridades de saúde. No total, foram 
contabilizados 43 casos confirmados, dos quais 39 recuperados. 

COVID-19; Proteção Civil 

2020-05-07 

Agência Investir Torres Vedras retoma atendimento ao público 
A Agência Investir Torres Vedras volta a prestar atendimento ao público na próxima segunda-
feira, dia 11 de maio. O horário de atendimento será de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 
12h30. 

Economia 

 

 

 

http://www.cm-tvedras.pt/artigos/detalhes/covid-19-camara-municipal-apresenta-programa-municipal-de-apoio-extraordinario/
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2020-05-07 

Biblioteca Municipal retoma empréstimo de livros e passa a ter entregas em casa 
A Biblioteca Municipal de Torres Vedras vai retomar o serviço de empréstimo domiciliário de 
livros e outros documentos, a partir do dia 11 de maio, de segunda a sexta-feira, entre as 9h00 
e as 13h00. Este serviço, que se destina a todos os munícipes que pretendem requisitar um 
documento, conta com novas valências e novos procedimentos adaptados ao contexto atual.  

Cultura; Educação 

2020-05-07 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 7 de maio 
O concelho de Torres Vedras regista, na freguesia de Ponte do Rol, um caso ativo de doença 
COVID-19, que se encontra a ser acompanhado pelas autoridades de saúde. Foram, até ao 
momento, contabilizados 43 casos confirmados, dos quais 42 recuperados. 

COVID-19; Proteção Civil 

2020-05-07 

COVID-19: Atualização do funcionamento de serviços municipais 
A Câmara Municipal de Torres Vedras, os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, a 
Agência Investir Torres Vedras, a Promotorres E.M. e o Balcão da Mobilidade voltam a prestar 
atendimento ao público na próxima segunda-feira, dia 11 de maio. O horário de atendimento 
destes serviços e equipamentos municipais será de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 12h30. 

COVID-19 

2020-05-08 

COVID-19: Procedimentos para estabelecimentos de restauração e bebidas 
A Direção-Geral da Saúde divulgou, esta sexta-feira, os procedimentos que devem ser adotados 
em estabelecimentos de restauração e bebidas, com vista a minimizar a transmissão da doença 
COVID-19. 

Economia 

2020-05-08 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 8 de maio 
Neste momento, o concelho de Torres Vedras conta com um caso ativo de doença COVID-19, na 
freguesia de Ponte do Rol, que se encontra a ser acompanhado pelas autoridades de saúde. No 
total, foram contabilizados 43 casos confirmados, dos quais 42 recuperados. 

COVID-19; Proteção Civil 
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2020-05-08 

COVID-19: Limitação do acesso à praia para prática atividade física e desportiva 
A Proteção Civil de Torres Vedras, a Capitania do Porto de Peniche e a Capitania do Porto de 
Cascais informam que, no âmbito da atual situação epidemiológica e de forma a limitar a 
transmissão da doença COVID-19, o acesso às praias do concelho de Torres Vedras encontra-se 
limitado à prática de atividade física e desportiva em contexto não competitivo, não sendo 
permitida a permanência estática no areal. 

Atividade física; COVID-19 

2020-05-09 

Delegação da Cruz Vermelha e farmácias homenageadas em Torres Vedras 
A Câmara Municipal de Torres Vedras prestou hoje, no Dia da Europa, uma homenagem aos 
voluntários da Delegação de Torres Vedras da Cruz Vermelha Portuguesa e aos profissionais das 
farmácias do Concelho pelo seu contributo no combate à pandemia de COVID19.  

COVID-19; Desenvolvimento social; Proteção Civil 

2020-05-09 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 9 de maio 
O concelho de Torres Vedras regista, na freguesia de Ponte do Rol, um caso ativo de doença 
COVID-19, que se encontra a ser acompanhado pelas autoridades de saúde. Foram, até ao 
momento, contabilizados 43 casos confirmados, dos quais 42 recuperados. 

COVID-19; Proteção Civil 

2020-05-10 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 10 de maio 
Neste momento, o concelho de Torres Vedras conta com um caso ativo de doença COVID-19, na 
freguesia de Ponte do Rol, que se encontra a ser acompanhado pelas autoridades de saúde. No 
total, foram contabilizados 43 casos confirmados, dos quais 42 recuperados. 

COVID-19; Proteção Civil 

2020-05-11 

COVID-19: Serviços municipais retomam funcionamento 
O Torres Vedras LabCenter, o Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes (CLAIM) e o Canil 
Municipal retomam o atendimento ao público esta quinta-feira, 14 de maio. O horário de 
funcionamento do Torres Vedras LabCenter será de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 12h30, 
enquanto o Canil Municipal retoma o funcionamento das 8h30 às 12h30. 

Atividade física; COVID-19; Desenvolvimento social 
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2020-05-11 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 11 de maio 
O concelho de Torres Vedras mantém-se com um caso ativo de doença COVID-19, na freguesia 
de Ponte do Rol, que se encontra a ser acompanhado pelas autoridades de saúde. No total, 
encontram-se contabilizados 43 casos confirmados, dos quais 42 recuperados. 

COVID-19 

2020-05-12 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 12 de maio 
O concelho de Torres Vedras conta com um caso ativo de doença COVID-19, na freguesia de 
Ponte do Rol, que se encontra a ser acompanhado pelas autoridades de saúde. Até ao momento, 
foram contabilizados 43 casos confirmados, dos quais 42 recuperados. 

COVID-19 

2020-05-12 

COVID-19: Balanço da ativação do Plano Municipal de Emergência 
A Comissão Municipal de Proteção Civil de Torres Vedras reuniu esta terça-feira, de forma não 
presencial, para traçar um balanço da ativação do Plano Municipal de Emergência, no âmbito 
da resposta do concelho à pandemia causada pela doença COVID-19. 

COVID-19 

2020-05-12 

COVID-19: Proteção Civil realiza desinfeção de edifícios públicos 
O Serviço Municipal de Proteção Civil de Torres Vedras está a realizar, desde 6 de maio, a 
desinfeção de edifícios públicos por termonebulização, com vista a combater a propagação do 
novo coronavírus (SARS-CoV-2), causador da doença COVID-19. 

COVID-19; Proteção Civil 

2020-05-13 

Ministros da Educação e da Defesa Nacional visitaram ES Madeira Torres 
O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, e o ministro da Defesa Nacional, João Gomes 
Cravinho, visitaram a Escola Secundária Madeira Torres na tarde desta quarta-feira, 13 de maio. 
A visita decorreu no âmbito da distribuição de equipamentos de proteção individual (EPI) por 
parte do Ministério da Educação, de forma a promover o regresso às atividades letivas 
presenciais em segurança. 

COVID-19; Educação 
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2020-05-13 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 13 de maio 
Neste momento, o concelho de Torres Vedras mantém-se com um caso ativo de doença COVID-
19, na freguesia de Ponte do Rol, que se encontra a ser acompanhado pelas autoridades de 
saúde. No total, foram contabilizados 43 casos confirmados, dos quais 42 recuperados. 

COVID-19; Proteção Civil 

2020-05-14 

Voluntários produzem máscaras para a população do concelho de Torres Vedras 
A Câmara Municipal de Torres Vedras e as 13 juntas de freguesia do concelho encontram-se a 
distribuir máscaras à população, para fazer face à pandemia de COVID-19. Até ao momento 
foram distribuídas cerca de 84 000 máscaras, confecionadas por 546 voluntários em todo o 
concelho. De momento, encontram-se a ser produzidas cerca de 25 000 máscaras. 

COVID-19; Proteção Civil 

2020-05-14 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 14 de maio 
O concelho de Torres Vedras continua a registar um caso ativo de doença COVID-19, na freguesia 
de Ponte do Rol, que se encontra a ser acompanhado pelas autoridades de saúde. Existem 13 
casos suspeitos, que se encontram a aguardar os resultados laboratoriais, e 30 contactos sob 
vigilância ativa das autoridades de saúde. 

COVID-19; Proteção Civil 

2020-05-15 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 15 de maio 
O concelho de Torres Vedras conta com dois casos ativos de doença COVID-19, que se encontram 
a ser acompanhados pelas autoridades de saúde. No total, foram contabilizados 44 casos 
confirmados, dos quais 42 recuperados. 

COVID-19; Proteção Civil 

2020-05-15 

Câmara Municipal definiu medidas para o início da época balnear 
A Câmara Municipal de Torres Vedras definiu, esta sexta-feira, as medidas a implementar no 
âmbito da época balnear deste ano, que irá decorrer entre 27 de junho e 30 de agosto. As 
medidas resultam da reunião com os concessionários de praia do concelho de Torres Vedras, 
que decorreu esta tarde, complementando as medidas anunciadas pelo Governo da República. 

COVID-19 

 

 

 

https://covid19estamoson.gov.pt/plano-desconfinamento-medidas-gerais/desconfinamento-praias/
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2020-05-16 

Atualização de medidas sobre o estacionamento na cidade 
A evolução epidemiológica ao nível local e a adoção de medidas de desconfinamento em todo 
o país têm levado ao aumento do tráfego automóvel na cidade de Torres Vedras. 

COVID-19; Mobilidade 

2020-05-16 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 16 de maio 
O concelho de Torres Vedras conta com três casos ativos de doença COVID-19, que se encontram 
a ser acompanhados pelas autoridades de saúde. No total, foram contabilizados 45 casos 
confirmados, dos quais 42 recuperados. 

COVID-19; Proteção Civil 

2020-05-17 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 17 de maio 
O concelho de Torres Vedras conta com cinco casos ativos de doença COVID-19, que se 
encontram a ser acompanhados pelas autoridades de saúde. Existem sete casos suspeitos, que 
se encontram a aguardar os resultados laboratoriais, e 37 contactos sob vigilância ativa das 
autoridades de saúde. 

COVID-19; Proteção Civil 

2020-05-18 

Associação SFCOLAB: Abertura de concurso internacional para investigador 
Encontra-se aberto o concurso internacional para contratação de um investigador doutorado 
para o SFCOLAB – Associação SFCOLAB Laboratório Colaborativo para a Inovação Digital na 
Agricultura. O concurso decorre até ao dia 5 de junho. 

Ambiente 

2020-05-18 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 18 de maio 
O concelho de Torres Vedras conta com seis casos ativos de doença COVID-19, que se encontram 
a ser acompanhados pelas autoridades de saúde. No total, foram contabilizados 48 casos 
confirmados, dos quais 42 recuperados. 

COVID-19; Proteção Civil 

 

 

 

 

https://pt.sfcolab.org/
https://pt.sfcolab.org/
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2020-05-19 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 19 de maio 
Neste momento, o concelho de Torres Vedras conta com cinco casos ativos de doença COVID-
19, que se encontram a ser acompanhados pelas autoridades de saúde. No total, foram 
contabilizados 49 casos confirmados, dos quais 44 recuperados. 

COVID-19; Proteção Civil 

2020-05-20 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 20 de maio 
O concelho de Torres Vedras conta com seis casos ativos de doença COVID-19, que se encontram 
a ser acompanhados pelas autoridades de saúde. Existem 12 casos suspeitos, que se encontram 
a aguardar os resultados laboratoriais, e 55 contactos sob vigilância ativa das autoridades de 
saúde. 

COVID-19; Proteção Civil 

2020-05-21 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 21 de maio 
Neste momento, o concelho de Torres Vedras conta com sete casos ativos de doença COVID-19, 
que se encontram a ser acompanhados pelas autoridades de saúde. No total, foram 
contabilizados 50 casos confirmados, dos quais 43 recuperados. 

COVID-19; Proteção Civil 

2020-05-22 

Esclarecimento sobre cidadãos em isolamento profilático na Expotorres 
No passado sábado, dia 16 de maio, foi identificado um caso positivo fora do concelho de Torres 
Vedras que teria tido contacto com cidadãos residentes na cidade de Torres Vedras. Como é 
procedimento habitual, a autoridade local de saúde pública identificou os indivíduos que 
poderiam ter tido contacto com o caso confirmado. Todos efetuaram teste ao SARS-CoV-2 (novo 
coronavírus), tendo dois deles obtido resultado positivo. 

COVID-19; Proteção Civil 

2020-05-22 

Selo Estabelecimento Seguro atesta segurança das empresas do concelho 
Os estabelecimentos comerciais do concelho de Torres Vedras podem, a partir desta sexta-
feira, aderir ao selo “Estabelecimento Seguro”. A iniciativa, apresentada esta manhã 
na Agência Investir Torres Vedras, tem como objetivo atestar o cumprimento das medidas de 
higienização e segurança no âmbito da COVID-19, reforçando a confiança da população nos 
estabelecimentos do território. Para isso, os estabelecimentos aderentes assinam uma 
declaração de compromisso que contempla as medidas a cumprir. 

COVID-19; Economia 

 

http://cm-tvedras.pt/covid-19/covid19-economia/estabelecimento-seguro/
http://www.investir-tvedras.pt/
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2020-05-22 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 22 de maio 
O concelho de Torres Vedras conta com sete casos ativos de doença COVID-19, que se 
encontram a ser acompanhados pelas autoridades de saúde. No total, foram contabilizados 50 
casos confirmados, dos quais 43 recuperados. 

COVID-19; Proteção Civil 

2020-05-23 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 23 de maio 
Neste momento, o concelho de Torres Vedras conta com sete casos ativos de doença COVID-19, 
que se encontram a ser acompanhados pelas autoridades de saúde. No total, foram 
contabilizados 50 casos confirmados, dos quais 43 recuperados. 

COVID-19; Proteção Civil 

2020-05-24 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 24 de maio 
O concelho de Torres Vedras conta com oito casos ativos de doença COVID-19, que se encontram 
a ser acompanhados pelas autoridades de saúde. No total, foram contabilizados 51 casos 
confirmados, dos quais 43 recuperados. 

COVID-19; Proteção Civil 

2020-05-25 

Costureiras e juntas de freguesia de Torres Vedras foram homenageadas 
A Câmara Municipal de Torres Vedras prestou hoje homenagem às costureiras e às juntas de 
freguesia do Concelho pelo seu contributo no combate à pandemia de COVID-19. 

COVID-19; Proteção Civil 

2020-05-25 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 25 de maio 
O concelho de Torres Vedras conta com nove casos ativos de doença COVID-19, que se 
encontram a ser acompanhados pelas autoridades de saúde. Existem 13 casos suspeitos a 
aguardar os resultados laboratoriais e 71 contactos sob vigilância ativa das autoridades de 
saúde. 

COVID-19; Proteção Civil 
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2020-05-26 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 26 de maio 
O concelho de Torres Vedras continua com nove casos ativos de doença COVID-19, que se 
encontram a ser acompanhados pelas autoridades de saúde. Existem 17 casos suspeitos a 
aguardar os resultados laboratoriais e 117 contactos sob vigilância ativa das autoridades de 
saúde. 

COVID-19; Proteção Civil 

2020-05-27 

Nova escola de A dos Cunhados é uma realidade cada vez mais próxima 
A construção da Escola Básica do 1.º Ciclo e Jardim de Infância de A dos Cunhados é uma 
realidade cada vez mais próxima… O respetivo projeto de arquitetura teve parecer favorável 
dos serviços municipais, e foi aprovado pela Câmara Municipal na sua mais recente reunião. 

Educação; Obras 

2020-05-27 

Câmara Municipal de Torres Vedras investe 460 mil euros na atividade física 
A Câmara Municipal de Torres Vedras atribuiu apoios financeiros, num total de 460 mil euros, 
a 49 associações do Concelho, no âmbito dos programas de apoio à atividade física, referentes 
à época 2019/2020. Estes programas contemplam o apoio à atividade desportiva federada, à 
promoção da atividade física não federada, à formação de agentes e à promoção da ética no 
desporto. 

Atividade física 

2020-05-27 

Câmara Municipal dinamiza esplanadas do concelho de Torres Vedras 
A Câmara Municipal de Torres Vedras pretende incentivar a criação de novas esplanadas e 
alargar esplanadas já existentes no Concelho, repondo (em parte ou na totalidade) a lotação 
que não pode ser utilizada pelos estabelecimentos, no âmbito do combate à COVID-19. A 
iniciativa estará em vigor enquanto se mantiverem as medidas que implicam a redução da 
lotação no interior dos estabelecimentos. 

COVID-19; Economia 

2020-05-27 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 27 de maio 
O concelho de Torres Vedras regista 13 casos ativos de doença COVID-19, que se encontram a 
ser acompanhados pelas autoridades de saúde. Existem 10 casos suspeitos a aguardar os 
resultados laboratoriais e 119 contactos sob vigilância ativa das autoridades de saúde. 

COVID-19; Proteção Civil 
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2020-05-28 

Torres Vedras destina 100 mil euros a organizações de economia social 
As organizações de economia social do concelho de Torres Vedras podem recorrer a um apoio 
financeiro, de forma a enfrentar as consequências da pandemia de COVID-19. A medida, 
aprovada na reunião de câmara desta terça-feira, irá disponibilizar 100 mil euros para 
salvaguardar a sustentabilidade financeira destas organizações. O objetivo passa por garantir o 
funcionamento regular das respostas prestadas pelas instituições do Concelho. 

COVID-19; Desenvolvimento social 

2020-05-28 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 28 de maio 
O concelho de Torres Vedras conta com 14 casos ativos de doença COVID-19, que se encontram 
a ser acompanhados pelas autoridades de saúde. Existem 8 casos suspeitos a aguardar os 
resultados laboratoriais e 118 contactos sob vigilância ativa das autoridades de saúde. 

COVID-19; Proteção Civil 

2020-05-29 

Novo portal “Torres Vedras e-Negócios” entrou em funcionamento 
O portal “Torres Vedras e-Negócios” foi apresentado hoje, na Agência Investir Torres Vedras. 
Trata-se de uma plataforma online com informação útil sobre as empresas com sede ou 
estabelecimento no concelho de Torres Vedras, que foi criada a partir da renovação do portal 
“Torres Vedras Negócios”, lançado em 2009. 

Economia 

2020-05-29 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 29 de maio 
O concelho de Torres Vedras mantém-se com 14 casos ativos de doença COVID-19, que se 
encontram a ser acompanhados pelas autoridades de saúde. Existem 10 casos suspeitos a 
aguardar os resultados laboratoriais e 98 contactos sob vigilância ativa das autoridades de 
saúde. 

COVID-19; Proteção Civil 

2020-05-29 

COVID-19: Atualização do horário de funcionamento de serviços municipais 
O atendimento ao público da Câmara Municipal de Torres Vedras, dos Serviços Municipalizados 
de Água e Saneamento, da Agência Investir Torres Vedras, do Torres Vedras LabCenter, da 
Promotorres E.M. e do Balcão da Mobilidade irá decorrer num novo horário a partir da próxima 
segunda-feira, dia 1 de junho. O horário de atendimento destes serviços e equipamentos 
municipais será de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 16h00. 

COVID-19; Proteção Civil 

 

https://negocios-tvedras.pt/
http://www.investir-tvedras.pt/
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2020-05-30 

12 praias do Concelho com Qualidade de Ouro… 
A costa do Concelho tem 12 praias com qualidade de água excelente. Foram por essa razão 
distinguidas pela associação ambientalista Quercus como praias com Qualidade de Ouro. 

Ambiente; Turismo 

2020-05-30 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 30 de maio 
O concelho de Torres Vedras continua com 14 casos ativos de doença COVID-19, que se 
encontram a ser acompanhados pelas autoridades de saúde. Existem 11 casos suspeitos a 
aguardar os resultados laboratoriais e 79 contactos sob vigilância ativa das autoridades de 
saúde. 

COVID-19; Proteção Civil 

2020-05-31 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 31 de maio 
O concelho de Torres Vedras conta com 12 casos ativos de doença COVID-19, que se encontram 
a ser acompanhados pelas autoridades de saúde. Existem 10 casos suspeitos a aguardar os 
resultados laboratoriais e 84 contactos sob vigilância ativa das autoridades de saúde. 

COVID-19; Proteção Civil 

2020-06-01 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 1 de junho 
O concelho de Torres Vedras apresenta 13 casos ativos de doença COVID-19, que se encontram 
a ser acompanhados pelas autoridades de saúde. Existem nove casos suspeitos a aguardar os 
resultados laboratoriais e 94 contactos sob vigilância ativa das autoridades de saúde. 

COVID-19; Proteção Civil 

2020-06-02 

COVID-19: Atribuídos 150 vales para aquisição de bens essenciais no Concelho 
150 vales para aquisição de bens de primeira necessidade no comércio local de proximidade 
foram, até ao final de maio, atribuídos pela Câmara Municipal a munícipes em situação de 
vulnerabilidade socioeconómica. 

COVID-19; Desenvolvimento social 
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2020-06-02 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 2 de junho 
O concelho de Torres Vedras conta com 16 casos ativos de doença COVID-19, que se encontram 
a ser acompanhados pelas autoridades de saúde. Existem 11 casos suspeitos a aguardar os 
resultados laboratoriais e 122 contactos sob vigilância ativa das autoridades de saúde. 

COVID-19; Proteção Civil 

2020-06-03 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 3 de junho 
O concelho de Torres Vedras apresenta 16 casos ativos de doença COVID-19, que se encontram 
a ser acompanhados pelas autoridades de saúde. Existem 19 casos suspeitos a aguardar os 
resultados laboratoriais e 80 contactos sob vigilância ativa das autoridades de saúde. 

COVID-19; Proteção Civil 

2020-06-04 

Ações de fogo controlado prosseguem com vista à prevenção de incêndios 
O Município voltou a promover a realização de ações de fogo controlado. 

As mesmas aconteceram no passado mês de maio (nos dias 21, 22, 26, 27 e 28) junto às 
localidades de Casais dos Arneiros (Freguesia de Santa Maria, S. Pedro e Matacães) e Furadouro 
(União de Freguesias de Dois Portos e Runa), na Serra do Socorro (Freguesia do Turcifal) e na 
Quinta da Charneca (União de Freguesias de Dois Portos e Runa). 

Proteção Civil 

2020-06-04 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 4 de junho 
O concelho de Torres Vedras continua a registar 16 casos ativos de doença COVID-19, que se 
encontram a ser acompanhados pelas autoridades de saúde. Existem 20 casos suspeitos a 
aguardar os resultados laboratoriais e 83 contactos sob vigilância ativa das autoridades de 
saúde. 

COVID-19; Proteção Civil 

2020-06-05 

SMAS de Torres Vedras instalaram fontanário no Parque Verde da Várzea 
Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Torres Vedras inauguraram hoje, 
Dia Mundial do Ambiente, um fontanário, no Parque Verde da Várzea. O fontanário, em forma 
de gota, disponibiliza água da rede pública para abastecer garrafas reutilizáveis, sensibilizando 
os utilizadores para o consumo de água da torneira e reduzindo o consumo de plástico de 
utilização única. 

Ambiente 
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2020-06-05 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 5 de junho 
O concelho de Torres Vedras mantém-se com 16 casos ativos de doença COVID-19, que se 
encontram a ser acompanhados pelas autoridades de saúde. Existem 19 casos suspeitos a 
aguardar os resultados laboratoriais e 86 contactos sob vigilância ativa das autoridades de 
saúde. 

COVID-19; Proteção Civil 

2020-06-06 

Centro Municipal Florestal de Torres Vedras foi inaugurado 
O Centro Municipal Florestal de Torres Vedras foi inaugurado ontem, 5 de junho. Este 
equipamento, que vai funcionar no antigo edifício da empresa Macieira, no Maxial, irá 
concentrar vários serviços e meios associados ao setor florestal. 

Ambiente 

2020-06-06 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 6 de junho 
O concelho de Torres Vedras continua a registar 16 casos ativos de doença COVID-19, que se 
encontram a ser acompanhados pelas autoridades de saúde. Existem 17 casos suspeitos a 
aguardar os resultados laboratoriais e 96 contactos sob vigilância ativa das autoridades de 
saúde. 

COVID-19; Proteção Civil 

2020-06-07 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 7 de junho 
O concelho de Torres Vedras apresenta 15 casos ativos de doença COVID-19, que se encontram 
a ser acompanhados pelas autoridades de saúde. No total, foram contabilizados 63 casos 
confirmados, dos quais 47 recuperados. Há, infelizmente, um óbito a lamentar, o primeiro 
desde que a pandemia chegou ao Concelho. 

COVID-19; Proteção Civil 

2020-06-08 

Educação pré-escolar do concelho de Torres Vedras retomou atividades 
A educação pré-escolar do concelho de Torres Vedras retomou as atividades presenciais na 
passada segunda-feira, 1 de junho. A reabertura de estabelecimentos de educação pré-escolar 
é uma das medidas da terceira fase de desconfinamento devido à pandemia de COVID-19. 

Educação 
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2020-06-08 

Torres Vedras continua a ser o concelho com mais “praias zero poluição” 
10 das 68 “praias zero poluição” do país situam-se na costa do Concelho. São elas: Vigia, Azul, 
Santa Cruz-Centro, Física, Mirante, Navio, Pisão, Santa Helena, Santa Rita-Norte e Santa Rita-
Sul. 

Ambiente; Turismo 

2020-06-08 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 8 de junho 
O concelho de Torres Vedras conta com 16 casos ativos de doença COVID-19, que se encontram 
a ser acompanhados pelas autoridades de saúde. Existem 9 casos suspeitos a aguardar os 
resultados laboratoriais e 90 contactos sob vigilância ativa das autoridades de saúde. 

COVID-19; Proteção Civil 

2020-06-09 

Associação SFCOLAB abriu concurso para investigadores doutorados 
Encontra-se a decorrer um concurso que visa a contratação de dois investigadores doutorados 
para o SFCOLAB – Associação SFCOLAB Laboratório Colaborativo para a Inovação Digital na 
Agricultura. O concurso, que decorre até ao dia 26 de junho, centra-se nas áreas de agronomia 
e sustentabilidade. 

Economia 

2020-06-09 

Sete escolas do concelho têm iluminação 100% LED 
O sistema de iluminação de sete escolas do concelho de Torres Vedras passou a utilizar, 
unicamente, lâmpadas LED. A Câmara Municipal de Torres Vedras procedeu à substituição de 
2253 lâmpadas fluorescentes T8 por lâmpadas LED nas escolas básicas de Carvoeira, Dois Portos, 
Monte Redondo, Orjariça, Outeiro da Cabeça, Padre Francisco Soares e Runa. 

Ambiente 

2020-06-09 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 9 de junho 
O concelho de Torres Vedras apresenta 14 casos ativos de doença COVID-19, que se encontram 
a ser acompanhados pelas autoridades de saúde. Existem 6 casos suspeitos a aguardar os 
resultados laboratoriais e 85 contactos sob vigilância ativa das autoridades de saúde. 

COVID-19; Proteção Civil 
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2020-06-10 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 10 de junho 
O concelho de Torres Vedras regista 13 casos ativos de doença COVID-19, que se encontram a 
ser acompanhados pelas autoridades de saúde. Existem 8 casos suspeitos a aguardar os 
resultados laboratoriais e 82 contactos sob vigilância ativa das autoridades de saúde. O 
Concelho apresenta um novo caso recuperado. 

COVID-19; Proteção Civil 

2020-06-10 

Rede de ciclovias urbanas de Torres Vedras foi inaugurada 
A rede de ciclovias urbanas de Torres Vedras foi inaugurada hoje, 10 de junho, numa cerimónia 
que decorreu junto ao monumento de homenagem à figura maior do ciclismo nacional, Joaquim 
Agostinho. Esta rede foi pensada para deslocações pendulares, procurando conciliar as 
condições de segurança para os ciclistas com a ligação aos principais polos geradores de viagens. 

Mobilidade 

2020-06-11 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 11 de junho 
O concelho de Torres Vedras continua com 13 casos ativos de doença COVID-19, que se 
encontram a ser acompanhados pelas autoridades de saúde. Existem 9 casos suspeitos a 
aguardar os resultados laboratoriais e 73 contactos sob vigilância ativa das autoridades de 
saúde. 

COVID-19; Proteção Civil 

2020-06-12 

Adaptação de medidas locais à terceira fase de desconfinamento 
No âmbito da pandemia causada pela doença COVID-19, a Proteção Civil de Torres Vedras 
(PCTV) tem emitido comunicados com diversas determinações e recomendações, que visam 
responder à evolução da situação epidemiológica no país, no âmbito da pandemia de COVID-19. 

COVID-19; Proteção Civil 

2020-06-12 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 12 de junho 
O concelho de Torres Vedras regista 15 casos ativos de doença COVID-19, que se encontram a 
ser acompanhados pelas autoridades de saúde. Existem 7 casos suspeitos a aguardar os 
resultados laboratoriais e 52 contactos sob vigilância ativa das autoridades de saúde. O 
Concelho apresenta dois novos casos ativos. 

COVID-19; Proteção Civil 
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2020-06-13 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 13 de junho 
O concelho de Torres Vedras continua com 15 casos ativos de doença COVID-19, que se 
encontram a ser acompanhados pelas autoridades de saúde. Existem 9 casos suspeitos a 
aguardar os resultados laboratoriais e 46 contactos sob vigilância ativa das autoridades de 
saúde. 

COVID-19; Proteção Civil 

2020-06-14 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 14 de junho 
O concelho de Torres Vedras conta com 14 casos ativos de doença COVID-19, que se encontram 
a ser acompanhados pelas autoridades de saúde. Existem 6 casos suspeitos a aguardar os 
resultados laboratoriais e 33 contactos sob vigilância ativa das autoridades de saúde. O 
Concelho apresenta um novo caso recuperado. 

COVID-19; Proteção Civil 

2020-06-15 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 15 de junho 
O concelho de Torres Vedras continua com 14 casos ativos de doença COVID-19, que se 
encontram a ser acompanhados pelas autoridades de saúde. Existem 6 casos suspeitos a 
aguardar os resultados laboratoriais e 33 contactos sob vigilância ativa das autoridades de 
saúde. O Concelho apresenta um novo caso recuperado e um novo caso confirmado. 

COVID-19; Proteção Civil 

2020-06-16 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 16 de junho 
O concelho de Torres Vedras conta com 15 casos ativos de doença COVID-19, que se encontram 
a ser acompanhados pelas autoridades de saúde. Existem 14 casos suspeitos a aguardar os 
resultados laboratoriais e 35 contactos sob vigilância ativa das autoridades de saúde. O 
Concelho apresenta um novo caso confirmado. 

COVID-19; Proteção Civil 

 

2020-06-17 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 17 de junho 
O concelho de Torres Vedras regista 14 casos ativos de doença COVID-19, que se encontram a 
ser acompanhados pelas autoridades de saúde. Existem 15 casos suspeitos a aguardar os 
resultados laboratoriais e 33 contactos sob vigilância ativa das autoridades de saúde. O 
Concelho apresenta um novo caso recuperado. 

COVID-19; Proteção Civil 
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2020-06-18 

COVID-19: Situação epidemiológica no concelho de Torres Vedras a 18 de junho 
O concelho de Torres Vedras apresenta 15 casos ativos de doença COVID-19, que se encontram 
a ser acompanhados pelas autoridades de saúde. Existem 12 casos suspeitos a aguardar os 
resultados laboratoriais e 39 contactos sob vigilância ativa das autoridades de saúde. O 
Concelho apresenta um novo caso confirmado. 

COVID-19; Proteção Civil 

 


