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Listagem com as principais notícias de 19 de junho a 21 de setembro de 2020 

 

2020-06-22 

“Floresta Segura” no Concelho… 
A Guarda Nacional Republicana em colaboração com o Município têm desenvolvido desde março 
um conjunto de ações no âmbito da operação “Floresta Segura 2020”. 

Proteção Civil 

2020-06-24 

Torres Vedras conta com novas paragens de chegada e confluência 
Novas paragens de chegada e confluência de passageiros estão também a dar um novo rosto à 
mobilidade em Torres Vedras. 

Com uma estética moderna e atrativa, que cria uma nova marca de identidade na Cidade, essas 
12 novas estruturas foram instaladas em locais estratégicos da mesma, onde ocorrem volumes 
significativos de transferência/transbordo de passageiros, mais concretamente na Rua Maria 
Barreto Bastos, na Rua Teresa de Jesus Pereira, na Praceta Calouste Gulbenkian, na Avenida 
General Humberto Delgado, junto ao Centro Comercial Arena Shopping, junto ao Centro de 
Artes e Criatividade, na Rua Principal da Boavista-Olheiros, na Rua Fernando Barros Ferreira 
Leal e na Rua Dr. Aurélio Ricardo Belo. 

Mobilidade 

2020-06-27 

Época balnear teve início em território de excelência 
“Saúde, segurança e sustentabilidade” são as três palavras-chave para esta época balnear no 
concelho de Torres Vedras, segundo afirmou o presidente da Câmara Municipal, Carlos 
Bernardes, no ato de abertura da mesma, que aconteceu esta manhã, na Praia Azul. 

Turismo 

2020-06-29 

Jogo do Município realizou-se com novo formato 
O Jogo do Município decorreu este ano num formato diferente, tendo a Assembleia Final do 
mesmo se realizado na tarde do dia 26 de junho, ineditamente por meio de uma plataforma 
digital. 

Educação; Juventude 

2020-06-29 

COVID-19: Ação de fiscalização/sensibilização teve lugar em Santa Cruz 
O Serviço Municipal de Proteção Civil e a Guarda Nacional Republicana realizaram na noite do 
dia 27 de junho uma ação de fiscalização/sensibilização em estabelecimentos de restauração 
de Santa Cruz para verificação do cumprimento nos mesmos das medidas de segurança definidas 
pela Direção-Geral de Saúde para se fazer face à pandemia provocada pela doença COVID-19. 

Proteção Civil 
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2020-06-30 

Término de medidas implementadas no âmbito da COVID-19 
A prorrogação de prazos processuais, de prazos de pagamento relacionados com serviços 
municipais, incluindo os serviços de água e saneamento, e de prazos de apresentação de defesa 
e pagamento de coimas relacionadas com a atividade da Promotorres E.M., implementada 
devido à pandemia causada pela doença COVID-19, termina hoje, 30 de junho, prosseguindo 
assim a partir de amanhã, 1 de julho, a sua tramitação normal. 

COVID-19; Mobilidade 

2020-06-30 

Melhoria do aproveitamento hidroagrícola no Concelho em marcha 
Foi dado mais um passo para a melhoria do aproveitamento das águas das bacias hidrográficas 
do Concelho para fins agrícolas. 

Para esse efeito, no dia 25 de junho, na Agência Investir Torres Vedras, foram 
assinados dois protocolos de colaboração, envolvendo a Câmara Municipal, a Alcabrirega – 
Associação de Rega do Vale do Alcabrichel, a Sizanrega – Associação de Rega do Vale do 
Sizandro, a Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo e a Águas do Tejo 
Atlântico, nos quais se institui a criação de gabinetes de missão e de comissões de 
acompanhamento que desenvolverão trabalho com o referido objetivo. 

Economia 

2020-06-30 

Fim da isenção do pagamento de taxas de estacionamento à superfície 
A isenção do pagamento de taxas de estacionamento à superfície em toda a Cidade deixa de 
vigorar a partir de amanhã, 1 de julho, passando a ser aplicadas as taxas de estacionamento à 
superfície, de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 19h00, e sábados, das 9h00 às 13h00. 

Mobilidade 

2020-06-30 

Câmara Municipal transfere competências para a freguesia de Ponte do Rol 
A Câmara Municipal de Torres Vedras e a freguesia de Ponte do Rol formalizaram hoje, 30 de 
junho, a transferência de competências. O auto de transferência foi assinado pelo presidente 
da Câmara Municipal de Torres Vedras, Carlos Bernardes, e pelo presidente da Junta de 
Freguesia de Ponte do Rol, Pedro Vaza. 

Ambiente; Educação 

2020-07-01 

Serviços de gestão e recolha de resíduos urbanos passam a integrar os SMAS 
A gestão e recolha de resíduos sólidos urbanos do Município de Torres Vedras irá passar para os 
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) a partir do dia 1 de julho, passando a 
integrar a estrutura orgânica dos SMAS. 

Ambiente 
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2020-07-01 

Execução das faixas de gestão de combustível está a ser fiscalizada no Concelho 
O Gabinete Técnico Florestal da Câmara Municipal e o Serviço de Proteção da Natureza e do 
Ambiente da Guarda Nacional Republicana iniciaram no dia 23 de junho no Concelho 
a fiscalização do cumprimento das faixas de gestão de combustível com a instrução de processos 
de contraordenação aos proprietários que se encontrem em incumprimento. 

Proteção Civil 

2020-07-01 

Estacionamento em Torres Vedras já pode ser pago com Via Verde 
O pagamento de estacionamento através da Via Verde já está disponível na cidade de Torres 
Vedras, com um total de 3.881 lugares de estacionamento abrangidos. 

Mobilidade 

2020-07-01 

Associação SFCOLAB: Abertura de concurso para investigadores com mestrado 
Encontra-se a decorrer um concurso que visa a contratação de três investigadores com mestrado 
para o SFCOLAB - Associação SFCOLAB Laboratório Colaborativo para a Inovação Digital na 
Agricultura. O concurso, que decorre até ao dia 21 de julho, centra-se nas áreas de agronomia, 
biologia vegetal e eletrónica. 

Economia 

2020-07-02 

Faleceu Vítor Manuel de Oliveira Santos 
Faleceu o ex-vereador da Câmara Municipal, Vítor Manuel de Oliveira Santos. Para além de 
autarca, foi também presidente do SCU Torreense (de 85 a 91), num período em que este 
emblema disputou a I Divisão do Campeonato Nacional de Futebol sénior. Foi também durante 
a sua presidência que esta coletividade torriense venceu por duas vezes a Volta a Portugal em 
Bicicleta. 

Mais 

2020-07-02 

Aeródromo Municipal acolheu reunião do projeto "FIREFRONT" 
O Aeródromo Municipal de Santa Cruz pretende assumir-se como um laboratório aeronáutico. 

Quem o afirmou foi o presidente do Aeroclube de Torres Vedras, João Francisco, no âmbito da 
12.ª Reunião do Projeto "FIREFRONT", que teve lugar na tarde de ontem, dia 1 de julho, naquele 
aeródromo, o qual tem contribuído para a realização deste projeto. 

Mais; Proteção Civil 

 

https://pt.sfcolab.org/
https://pt.sfcolab.org/
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2020-07-03 

Interpretação do órgão histórico da Igreja da Misericórdia deu origem a CD 
No âmbito do programa municipal “Emergência Cultural”, teve lugar no dia 28 de junho o 
lançamento/apresentação do CD Torres Vedras: O Órgão Histórico da Igreja da Misericórdia, 
evento que foi transmitido na página de Facebook do Teatro-Cine. 

Cultura 

2020-07-03 

Ciclo de concertos levou música às ruas de Torres Vedras 
Nos sábados de junho, Torres Vedras acolheu o ciclo de concertos “Janelas para a Música”, com 
a banda Albaluna. Este ciclo, composto por 11 concertos realizados em várias ruas e pracetas 
da Cidade, convidou o público a usufruir dos espetáculos a partir das suas janelas, varandas ou 
jardins privados. 

Cultura 

2020-07-06 

COVID-19: De abril a junho houve Cultura de Emergência… 
Desfrutar da Cultura sem sair de casa. 

Foi esta a proposta do Teatro-Cine com o programa "Emergência Cultural Torres Vedras 2020", 
o qual proporcionou, de abril a junho, 97 transmissões online de espetáculos e outras ações de 
âmbito cultural na página de Facebook deste serviço municipal. 

Cultura 

2020-07-07 

Linhas de água do Concelho continuam a ser limpas e desobstruídas 
O contínuo trabalho de limpeza e desobstrução de linhas de água no Concelho tem prosseguido 
no corrente ano hidrológico. 

Das ações realizadas no âmbito desse trabalho, que é promovido pela Câmara Municipal, refira-
se as executadas no Rio Sizandro (em Torres Vedras e em Runa), na Ribeira da Conquinha e num 
afluente da mesma (em Torres Vedras e no Barro), na Vala dos Amiais (em Torres Vedras), na 
Ribeira das Voltas, em linhas de água do Bairro Rabão (também em Torres Vedras), no Ribeiro 
de Monzebro (na Fonte Grada) e no Rio Alcabrichel e afluentes do mesmo (entre a zona da 
Maceira e a da Ermegeira). 

Obras; Proteção Civil 
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2020-07-07 

Rede de percursos pedonais de Torres Vedras em construção 
Está a ter início a construção da rede de percursos pedonais de Torres Vedras. 

Os trabalhos relativos a esta operação, prevista no PAMUS (Plano de Ação de Mobilidade Urbana 
Sustentável), que decorre do PEDU (Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano), têm início 
na Rua José da Silva Anacleto e terminarão na zona do Terminal Rodoviário. 

Mobilidade; Obras 

2020-07-08 

Torres Vedras já tem uma praia para cães 
A primeira praia para cães do concelho de Torres Vedras foi inaugurada hoje. Trata-se da Praia 
das Amoeiras, em Santa Cruz, que esta época balnear está preparada para receber os banhistas 
que queiram levar os seus amigos de quatro patas. 

Ambiente 

2020-07-08 

Costa do Concelho tem o seu maior número de sempre de bandeiras azuis 
12 praias do Concelho hasteiam esta época balnear a Bandeira Azul. 

A novidade relativamente à atribuição deste galardão na costa torriense é a Praia da Foz do 
Sizandro, que exibe ineditamente o mesmo. Por essa razão, a cerimónia oficial de hastear da 
Bandeira Azul no Concelho aconteceu este ano nesta praia. 

Ambiente; Turismo 

2020-07-09 

Portal do Turismo de Torres Vedras já está "online" 
Uma porta de entrada no Concelho para todo o mundo. É assim o Portal do Turismo de Torres 
Vedras, site que foi apresentado no dia 7 de julho, no auditório do Edifício dos Paços do 
Concelho.  

Turismo 

2020-07-09 

Construção de ponte na variante a A dos Cunhados foi adjudicada 
A Câmara Municipal de Torres Vedras aprovou, na reunião de câmara realizada no dia 7 de 
julho, a adjudicação da empreitada de construção de uma ponte sobre o Rio Alcabrichel, na 
variante a A dos Cunhados. 

Obras 
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2020-07-09 

Município assumiu compromisso na área da Economia Circular 
Torres Vedras continua a reforçar o seu compromisso para com a Economia Circular. Nesse 
desiderato, o Município foi uma das entidades signatárias do Pacto Institucional para a 
Valorização da Economia Circular na Região Centro, documento assinado entre a CCDRC 
(Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro) e 84 entidades públicas e 
privadas. 

Economia 

2020-07-10 

Município apoia a construção de sedes de juntas de freguesia com 632 mil euros 
A Câmara Municipal de Torres Vedras vai disponibilizar apoio financeiro e técnico para a 
construção de novas sedes para as juntas de freguesia de Ponte do Rol, Silveira e Ventosa. A 
proposta foi aprovada em reunião de câmara, realizada no passado dia 7 de julho. 

Obras 

2020-07-10 

Solicitação ou renovação do selo de residente pode ser feita online 
A solicitação ou renovação do selo de residente, referente ao estacionamento na cidade de 
Torres Vedras, pode ser feita através do Portal da Mobilidade. 

Mobilidade 

2020-07-10 

Requalificação da Praça 25 de Abril vai avançar a breve prazo 
A adjudicação da empreitada “Acessibilidade Inclusiva na Praça 25 de Abril” foi aprovada em 
reunião do executivo da Câmara Municipal de Torres Vedras, realizada no passado dia 7 de 
julho.  

Mobilidade; Obras 

2020-07-13 

COVID-19: Avaliação da situação epidemiológica e de medidas de resposta adotadas 
Quatro meses após a ativação do Plano Municipal de Emergência, no âmbito da resposta do 
Concelho à pandemia causada pela doença COVID-19, realizou-se uma conferência de imprensa 
de avaliação da situação epidemiológica e das medidas de resposta adotadas. 

COVID-19; Proteção Civil 
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2020-07-14 

Pista Municipal de Atletismo acolheu Campeonato Regional de Juniores 
A Pista Municipal de Atletismo Carlos Lopes acolheu a realização do Campeonato Regional de 
SUB 20 da Associação de Atletismo de Lisboa, que decorreu no passado sábado, 11 de julho. 
Entre os 18 clubes que participaram na competição, destacam-se o Sport Clube União Torreense 
(SCUT), a Associação Cultural, Recreativa e Desportiva (ACDR) de Furadouro e a Casa do Benfica 
de Torres Vedras. 

Atividade física 

2020-07-14 

Carnaval de Torres Vedras na final regional das 7 Maravilhas da Cultura Popular 
O Carnaval de Torres Vedras é finalista regional do concurso 7 Maravilhas da Cultura Popular. 
O entrudo torriense, candidato na categoria “Festas e Feiras”, integra uma lista de sete 
finalistas do Distrito de Lisboa. 

Cultura 

2020-07-14 

EcoMAR abriu concurso para apoiar projetos na zona costeira 
O Grupo de Ação Local ecoMAR abriu um concurso para apoiar projetos de investimento nos 
concelhos de Torres Vedras e Lourinhã, que visem o reforço da competitividade da pesca, o 
reforço da competitividade do turismo, a promoção dos produtos locais de qualidade e a 
preservação, conservação e valorização dos elementos patrimoniais e dos recursos naturais e 
paisagísticos. 

Economia 

2020-07-14 

Selo “Pousada de Juventude Segura” foi lançado em Santa Cruz 
O selo “Pousada de Juventude Segura” foi apresentado esta terça-feira, 14 de julho, na Pousada 
de Juventude de Santa Cruz. O selo, atribuído pela Direção-Geral da Saúde (DGS), certifica o 
funcionamento em segurança das Pousadas de Juventude, garantindo as condições necessárias 
a hóspedes, parceiros e trabalhadores. 

COVID-19; Turismo 

2020-07-15 

Nove unidades turísticas de Torres Vedras distinguidas com o galardão Green Key 
O concelho de Torres Vedras conta com nove unidades turísticas distinguidas com o galardão 
Green Key. Os vencedores foram anunciados a 8 de julho, numa cerimónia que decorreu em 
Sintra. 

Economia; Turismo 
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2020-07-15 

Programas municipais integram lista de boas práticas da Comissão Europeia 
Os programas “Mexa-se para a Vida” e “Escol@ em Casa” integram uma lista de boas práticas 
elaborada pelo 100 Intelligent Cities Challenge. O objetivo desta iniciativa da Comissão 
Europeia é reunir boas práticas baseadas em tecnologia implementadas por cidades em resposta 
à pandemia, inspirando outras cidades que estejam a enfrentar desafios semelhantes. 

Atividade física; Educação 

2020-07-16 

Curta-metragem A Rainha selecionada para o IndieLisboa 
A curta-metragem A Rainha, da autoria de Lúcia Pires, é uma das produções selecionadas para 
a competição nacional da 17ª edição do IndieLisboa. 

Cidade Europeia do Vinho 2018; Cultura 

2020-07-16 

Carnaval de Torres Vedras e Feira de São Pedro no top dos EcoEventos 
O Carnaval de Torres Vedras e a Feira de São Pedro foram dos EcoEventos que mais quantidade 
de resíduos reciclaram em 2019. Estes dois eventos ficaram em segundo e terceiro lugar, 
respetivamente, no ranking elaborado pela Valorsul, sendo apenas superados pelo Campeonato 
do Mundo de Surf. 

Ambiente 

2020-07-17 

Abertura de concursos para concessão de espaços para hotel e apoios de praia 
A Câmara Municipal de Torres Vedras lançou nove concursos para concessão de espaços. Em 
causa está o edifício das antigas “Águas Termais da Fonte Nova”, assim como vários apoios de 
praia e equipamentos com funções de apoio de praia na costa do concelho de Torres Vedras. 

Ambiente; Economia; Turismo 

2020-07-24 

Requalificação e modernização da Escola Básica de Freiria vai ter início 
A obra de requalificação e modernização da Escola Básica de Freiria vai avançar, com o 
arranque dos trabalhos previsto para o mês de agosto. 

O auto de consignação da obra foi celebrado hoje, 24 de julho, na Escola Básica de Freiria, 
entre a Câmara Municipal de Torres Vedras e a empresa RUCE - Construção e Engenharia. 

Educação; Obras 

 

 

 

https://www.intelligentcitieschallenge.eu/covid-19-good-practices
https://indielisboa.com/


Listagem com as principais notícias de 19 de junho a 21 de setembro de 2020 

 

2020-07-27 

Estabelecimentos de ensino do Concelho aderiram de novo ao programa “Ecovalor” 
Ao longo do ano letivo 2019/2020 decorreu mais uma edição do Programa “Ecovalor”. Trata-
se, recorde-se, de um programa de educação ambiental da Valorsul, que decorre em parceria 
com os 19 municípios da área de intervenção desta empresa, o qual tem por missão promover 
a reciclagem e as boas práticas ambientais na comunidade escolar e nas instituições 
particulares de solidariedade social. 

Ambiente 

2020-07-27 

Nova linha de crédito para inovação e empreendedorismo social 
O Fundo para a Inovação Social lançou uma linha de crédito garantida e bonificada que visa 
promover o financiamento de iniciativas de inovação e empreendedorismo social. A Linha FIS 
CRÉDITO foi lançada no dia 20 de julho e resulta de uma parceria com as Instituições Financeiras 
e as Sociedades de Garantia Mútua. 

Economia 

2020-07-27 

Município celebra protocolo com a APA para reabilitação de corredor ecológico 
A Câmara Municipal de Torres Vedras e a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) celebraram, 
no dia 24 de julho, um protocolo de colaboração para reabilitação do corredor ecológico 
Sizandro - Conquinha. A intervenção vai ser financiada pela APA até ao montante de 230 mil 
euros. 

Ambiente 

2020-07-28 

Aberto concurso de empreitada para construção da EB do Ramalhal 
Encontra-se a decorrer o concurso de empreitada para construção da Escola Básica do Ramalhal. 
As peças do concurso estão disponíveis na plataforma acinGov, sítio onde as propostas poderão 
ser apresentadas até ao dia 10 de setembro. 

Educação; Obras 

2020-07-29 

Sociedade de História Natural revela nova espécie de dinossauro 
A Sociedade de História Natural (sediada no concelho de Torres Vedras) publicou recentemente 
um artigo científico na revista Journal of Vertebrate Paleontology, no qual descreveu 
o Lusovenator santosi, uma nova espécie de dinossauro terópode do Jurássico Superior de 
Portugal, e parte das coleções do CI2Paleo desta instituição. 

Mais 

 

https://inovacaosocial.portugal2020.pt/financiamento/fundo-para-a-inovacao-social/
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/138517327/details/normal?q=Concurso+p%C3%BAblico+para+a+Empreitada+para+constru%C3%A7%C3%A3o+da+Escola+B%C3%A1sica+do+Ramalhal
https://www.acingov.pt/acingovprod/2/
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2020-07-30 

Instalações da SMART FARM COLAB foram inauguradas 
Inovar a agricultura do Concelho, da região Oeste e do país, no sentido da sua digitalização. É 
este o propósito principal da Associação SMART FARM COLAB, cujas instalações foram 
inauguradas ontem, dia 29 de julho, numa cerimónia que contou com as presenças da ministra 
da Agricultura, Maria do Céu Antunes, e do ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 
Manuel Heitor. 

Economia; Mais 

2020-07-31 

Câmara Municipal foi uma das entidades vencedoras do Prémio Autarquia do Ano 
A Câmara Municipal de Torres Vedras foi uma das entidades vencedoras da edição de 2019/2020 
do Prémio Autarquia do Ano. Tal aconteceu no âmbito da subcategoria “Conservação do 
Património” desse prémio (relativa à categoria “Cultura e Património” do mesmo), devido à 
execução do Projeto de Valorização do Castro do Zambujal. 

Cultura; Mais 

2020-08-03 

Parque Verde Nossa Senhora de Nazaré foi inaugurado em São Pedro da Cadeira 
O Parque Verde Nossa Senhora de Nazaré é o novo espaço dedicado ao lazer e ao exercício 
físico que foi inaugurado este domingo, 2 de agosto, em São Pedro da Cadeira. “É hoje um 
enorme orgulho poder inaugurar este espaço multifunções, que irá permitir que todos 
desfrutem de momentos de lazer, exercício e recreio” afirmou o presidente da Junta de 
Freguesia de São Pedro da Cadeira, Carlos Gomes. 

Ambiente; Obras 

2020-08-04 

Torres Vedras substitui coberturas com amianto em nove escolas do concelho 
O Município de Torres Vedras vai substituir coberturas em fibrocimento com amianto em nove 
estabelecimentos de ensino do Concelho. Em causa estão as escolas básicas de Campelos, 
Freiria, Maxial, Padre Vitor Melícias, São Gonçalo, Silveira e Torres Vedras (na Rua Henriques 
Nogueira), assim como a Escola Básica e Jardim de Infância da Conquinha e o Jardim de Infância 
de Abrunheira. 

COVID-19; Proteção Civil 

2020-08-07 

Coordenação da resposta ao surto de COVID-19 no Lar de Nossa Senhora da Luz 
O presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, Carlos Bernardes, reuniu hoje com 
representantes da Administração Regional de Saúde (ARS) de Lisboa e Vale do Tejo, do 
Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Oeste Sul, e do Instituto de Segurança Social com o 
objetivo de concertar a resposta ao surto de coronavírus atualmente ativo no Lar de Nossa 
Senhora da Luz. 

COVID-19; Desenvolvimento social; Seniores 

http://cm-tvedras.pt/artigos/detalhes/covid-19-situacao-epidemiologica-no-lar-de-nossa-senhora-da-luz/
http://cm-tvedras.pt/artigos/detalhes/covid-19-situacao-epidemiologica-no-lar-de-nossa-senhora-da-luz/
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2020-08-11 

Economia social: Câmara Municipal apoia 20 organizações do Concelho 
A Câmara Municipal de Torres Vedras vai prestar apoio financeiro a 20 organizações de 
economia social do Concelho. A medida, que integra o Plano Municipal de Apoio Extraordinário 
no âmbito da doença COVID-19, irá disponibilizar 100 mil euros às 20 organizações que se 
candidataram ao apoio, contribuindo para a sua sustentabilidade financeira. 

COVID-19; Desenvolvimento social 

2020-08-18 

Concurso para apoio ao investimento em Santa Maria, São Pedro e Matacães 
Encontra-se aberto um concurso de apoio ao investimento na freguesia de Santa Maria, São 
Pedro e Matacães, no concelho de Torres Vedras. O concurso insere-se no “+CO3SO Emprego 
Urbano - Sistema de Apoios ao Emprego e ao Empreendedorismo”, que se destina aos territórios 
do litoral e pretende apoiar o emprego e o empreendedorismo. 

Economia 

2020-08-20 

Campanha de vacinação antirrábica e de identificação eletrónica 
Durante o mês de setembro, a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária irá realizar, no 
concelho de Torres Vedras, uma campanha através da qual os proprietários de animais 
domésticos podem vacinar os seus animais, assim como proceder à identificação eletrónica dos 
mesmos. 

Ambiente 

2020-08-21 

Presidente da Câmara realizou atendimentos na Silveira 
O presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, Carlos Bernardes, realizou atendimentos 
na freguesia da Silveira, durante a manhã de hoje, 21 de agosto.  

Mais; Obras 

2020-08-27 

Presidente da Câmara realizou visita técnica à zona balnear do Concelho 
A zona balnear do Concelho foi alvo hoje, dia 27 de agosto, de uma visita técnica. Essa visita, 
em que participou o presidente da Câmara Municipal, foi realizada por meio da viatura do 
projeto “Praia Segura”, na qual, recorde-se, um militar da Autoridade Marítima Nacional e um 
nadador-salvador estão a proceder ao patrulhamento da costa do Concelho durante a época 
balnear. 

Proteção Civil; Turismo 

 

 

http://www.cm-tvedras.pt/covid-19/programa-municipal-de-apoio-extraordinario/
http://www.cm-tvedras.pt/covid-19/programa-municipal-de-apoio-extraordinario/
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2020-09-01 

COVID-19: Câmara Municipal continua a apoiar famílias em situação de carência 
No âmbito da pandemia provocada pela doença COVID-19, a Câmara Municipal de Torres Vedras 
está a implementar várias medidas para apoiar famílias em situações de vulnerabilidade 
socioeconómica. 

COVID-19; Desenvolvimento social 

2020-09-02 

Antiga Escola de Alfeiria foi convertida em residência artística 
A antiga Escola de Alfeiria foi convertida em residência artística no âmbito do projeto RAMA - 
Residências Artísticas Maceira Alfeiria. A cerimónia de inauguração do espaço decorreu ontem, 
1 de setembro, em Alfeiria. 

Cultura 

2020-09-04 

Câmara Municipal aprova novo projeto para o Parque Municipal de Santa Cruz 
O novo projeto para o Parque Municipal de Santa Cruz foi aprovado na última reunião do 
executivo da Câmara Municipal de Torres Vedras, que se realizou a 1 setembro. A intervenção 
incide sobre a zona sul do parque e visa potenciar as suas características de parque verde 
vocacionado para as atividades de lazer. 

Ambiente; Obras 

2020-09-04 

Aguarelistas nacionais retrataram a beleza natural e edificada do Concelho 
O Concelho voltou a acolher o Encontro Nacional de Aguarela. Na segunda edição deste evento, 
que decorreu de 28 a 30 de agosto, os talentosos artistas participantes na mesma retrataram o 
centro histórico de Torres Vedras, Porto Novo, a zona das escarpas da Maceira e a vila do 
Turcifal, abordando estes locais sob diferentes prismas, que foram de panorâmicas mais gerais 
a pequenos pormenores que podem passar mais despercebidos ao comum dos observadores, 
numa multiplicidade pictórica que patenteou a beleza natural e edificada do Concelho. 

Cultura 

2020-09-07 

Torres Vedras recebeu congresso da Rede Cultura 2027 
"Memória e Futuro: Linhas de Torres Vedras - uma constelação europeia" foi o tema da sessão 
do ciclo “Congressos aos Sábados” da Rede Cultura 2027, que decorreu no passado dia 5 de 
setembro, no Auditório do Edifício dos Paços do Concelho. 

Cultura 
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2020-09-08 

Iniciativa “Bike around Portugal” passou pelo Concelho 
Num ano atípico, marcado pelo aparecimento e proliferação da pandemia provocada pela 
doença COVID-19, o que se constitui como um fator condicionante das viagens ao estrangeiro, 
a família Gavinho (Elsa, António, e a filha destes, Joana) teve a ideia de encetar uma viagem 
de bicicleta por Portugal Continental, cujo itinerário passou perto da costa e da fronteira 
terrestre do país. 

Atividade física; Turismo 

2020-09-09 

"Onda de Verão" adaptou-se à pandemia 
O programa “Onda de Verão” voltou a animar a zona de Santa Cruz, este ano entre meados de 
julho e o início de setembro, com um conjunto de ações mais comedido, tendo em conta as 
limitações que se vivem decorrentes da pandemia provocada pela doença COVID-19. 

Cultura; Turismo 

2020-09-09 

COVID-19: Câmara Municipal apresentou medidas excecionais para o novo ano letivo 
A Câmara Municipal de Torres Vedras apresentou ontem, 8 de setembro, um conjunto de 
medidas que serão implementadas durante o próximo ano letivo, no âmbito da COVID-19. Estas 
medidas visam apoiar as escolas do Concelho na minimização do risco de transmissão da doença 
em contexto escolar. 

COVID-19; Educação 

2020-09-09 

Projeto “Peixes Nativos” está a ser desenvolvido (também) no Concelho 
Torres Vedras é um dos municípios que tem estado envolvido no projeto “Peixes Nativos”. 

Trata-se de um projeto que tem como objetivo principal monitorizar anualmente, no final da 
época estival, espécies ameaçadas de peixes de água doce autóctones em rios intermitentes do 
centro do país, o qual foi lançado em novembro de 2017 e resulta de uma parceria estabelecida 
entre o ISPA - Instituto Universitário e a Águas do Tejo Atlântico, S.A., com o apoio institucional 
do MARE - Centro de Ciências do Mar e Ambiente, do Instituto para a Conservação da Natureza 
e Florestas (ICNF), do Aquário Vasco da Gama e da Ciência Viva. 

Ambiente; Educação 

2020-09-09 

Rede de Cidades de Carnaval da Região Centro reuniu sobre o Carnaval de 2021 
A Rede de Cidades de Carnaval da Região Centro reuniu, hoje, na Escola de Artes e Ofícios de 
Ovar, para tomar uma decisão concertada sobre a realização do Carnaval 2021, atendendo à 
importância estratégica do evento para estas cidades, bem como ao atual contexto de 
pandemia.  

COVID-19; Cultura; Economia; Turismo 
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2020-09-10 

Santa Cruz acolheu recentemente provas nacionais de surf e bodyboard 
Provas de relevo de desportos de ondas realizaram-se recentemente em Santa Cruz. Uma delas 
foi o Campeonato Nacional de Surf Esperanças, que decorreu no último fim-de-semana (dias 5 
e 6 de setembro), na Praia do Mirante, no qual se apurou as novas campeãs nacionais de surf nas 
categorias de sub-16 e sub-18. Ganho por Gabriela Dinis e Francisca Veselko, o Campeonato 
Nacional de Surf Esperanças powered by Noah Surf House Portugal foi uma organização 
conjunta da Associação Sealand e da Federação Portuguesa de Surf.  

Atividade física 

2020-09-11 

Pavilhão desportivo da Maceira é uma realidade mais próxima 
Na mais recente reunião da Câmara Municipal foi deliberada a transferência de 200 mil euros 
até 2022 desta entidade para a Junta de Freguesia da União das Freguesias de A dos Cunhados 
e Maceira a fim de ser construído um pavilhão desportivo nesta última localidade. 

Atividade física; Obras 

2020-09-14 

COVID-19: Comissão Municipal de Proteção Civil fez balanço dos últimos 6 meses 
A Comissão Municipal de Proteção Civil de Torres Vedras reuniu na sexta-feira, 11 de setembro, 
no Edifício Paços do Concelho e em videoconferência. A reunião teve como objetivo traçar um 
balanço das medidas de prevenção adotadas para fazer face à pandemia causada pela doença 
COVID-19. 

COVID-19; Proteção Civil 

2020-09-14 

COVID-19: determinação de horários de estabelecimentos 
A evolução da pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2 e pela doença COVID-19 levou à adoção 
de medidas de prevenção a nível nacional e a nível local. A Proteção Civil de Torres Vedras 
(PCTV) emitiu comunicados com diversas determinações e recomendações de modo a responder 
à evolução da situação epidemiológica no país. 

COVID-19; Economia; Proteção Civil 

2020-09-14 

COVID-19: recomendação do uso generalizado de máscara na via pública 
Com o arranque do novo ano letivo escolar e com o fim do período de férias de muitos 
trabalhadores, antecipa-se um aumento significativo da circulação de pessoas na via pública. 
Assim, a Proteção Civil de Torres Vedras, com o parecer favorável da Comissão Municipal de 
Proteção Civil, recomenda o uso generalizado de máscara na via pública com base na aplicação 
do princípio da prevenção em saúde pública e como medida adicional de proteção individual e 
coletiva, evitando assim os riscos de contágio decorrentes do contacto em situações de 
aglomeração de pessoas. 

COVID-19; Proteção Civil 
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2020-09-17 

Antigo posto da Guarda Fiscal de Porto Novo vai ser intervencionado 
O edifício onde funcionou o posto da Guarda Fiscal de Porto Novo vai ser reabilitado para nesse 
espaço ser criado o Centro para a Sustentabilidade do Mar e Zonas Costeiras. 

Ambiente; Obras 

2020-09-18 

Proteção Civil promoveu ações de sensibilização nas escolas 
O Serviço Municipal de Proteção Civil de Torres Vedras realizou ações de sensibilização junto 
dos alunos dos 2.º ciclo, 3º ciclo e ensino secundário do Concelho, nos dias 17 e 18 de setembro. 
Estas ações tiveram como objetivo informar os jovens sobre os cuidados a ter no regresso às 
aulas, dada a atual situação de pandemia. 

COVID-19; Educação; Proteção Civil 

 


