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Listagem com as principais notícias de 22 de setembro a 9 de dezembro de 2020 

2020-09-22 

Linha do Oeste: Governo autorizou modernização de troço até Caldas da Rainha 
A modernização do troço da Linha do Oeste entre Torres Vedras e Caldas da Rainha foi 
autorizada pelo Governo da República Portuguesa através da portaria n.º 568/2020, publicada 
em Diário da República na passada sexta-feira, 18 de setembro. 

Mobilidade; Obras 

2020-09-22 

Programa-piloto na área da Educação Física vai ser implementado no Concelho 
Um programa-piloto de coadjuvância curricular em Educação Física no 1.º ciclo do ensino básico 
vai ser implementado no Concelho. 

A minuta do protocolo que formaliza a criação desse programa, que envolve o Município, a 
Direção-Geral de Educação e os quatro agrupamentos de escolas do Concelho, foi aprovada pela 
Câmara Municipal na sua mais recente reunião. 

Atividade física; Educação 

2020-09-22 

Pista Municipal de Atletismo recebeu campeonato regional de veteranos 
A Pista Municipal de Atletismo Carlos Lopes acolheu no dia 12 de setembro o Campeonato 
Regional de Veteranos de Atletismo de Pista. 

Tratou-se de uma prova bastante concorrida, com 379 participações de atletas pertencentes a 
um total de 37 clubes. 

Atividade física; Seniores 

2020-09-23 

Projeto artístico comunitário para a exposição do CAC foi apresentado 
No âmbito do projeto museográfico para a exposição permanente do Centro de Artes e 
Criatividade (CAC), foi apresentado o projeto artístico comunitário que irá resultar numa obra 
para essa exposição. As sessões de apresentação realizaram-se no dia 17 de setembro, no Centro 
de Artes e Criatividade. 

Cultura 

2020-09-23 

Sapadores florestais da OesteCim têm estado a trabalhar no Concelho 
A brigada de sapadores florestais da Comunidade Intermunicipal do Oeste esteve a executar 
faixas de gestão de combustível junto à rede viária municipal do Concelho. 

Proteção Civil 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/143170431/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-09-18&date=2020-09-01&dreId=143165000


Listagem com as principais notícias de 22 de setembro a 9 de dezembro de 2020 

 

2020-09-23 

Mobilidade elétrica: Parque Verde da Várzea acolheu frota municipal renovada 
Torres Vedras no caminho da mobilidade foi a mostra de veículos elétricos municipais que 
decorreu esta quarta-feira, 23 de setembro, no Parque Verde da Várzea. A exposição, que 
decorreu no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade, reuniu 29 veículos elétricos da Câmara 
Municipal de Torres Vedras e dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS). 

Ambiente; Mobilidade 

2020-09-24 

Bandeira da Ética atribuída ao “Programa de Promoção da Ética no Desporto” 
O “Programa de Promoção da Ética no Desporto” da Câmara Municipal de Torres Vedras foi 
reconhecido com a Bandeira da Ética. A certificação do Instituto Português do Desporto e 
Juventude reconhece o trabalho desenvolvido pelas instituições comprometidas com a ética no 
desporto. 

Atividade física 

2020-09-25 

Dia Internacional de Limpeza Costeira assinalado com ação na praia Azul 
No âmbito da celebração do Dia Internacional de Limpeza Costeira, assinalado a 19 de 
setembro, a Câmara Municipal de Torres Vedras, a Associação Bandeira Azul da Europa e a 
Águas do Tejo Atlântico realizaram uma ação conjunta de limpeza na praia Azul, no dia 24 de 
setembro. 

Ambiente 

2020-09-28  

Torres Vedras associou-se, como sempre, à Semana Europeia da Mobilidade 
“Emissões Zero – Mobilidade para todos” foi o tema central da edição deste ano da Semana 
Europeia da Mobilidade (16 a 22 de setembro), iniciativa à qual, como é habitual, o Município 
se associou, em 2020 com um programa com características diferentes, sem atividades que 
pressupusessem aglomerações consideráveis de pessoas, tendo em conta a situação de 
pandemia em que se vive. 

Mobilidade; Obras; Urbanismo 

2020-09-29 

Nova localização do centro de testes à COVID-19 em Torres Vedras 
O centro de testes para detetar a doença COVID-19 no concelho de Torres Vedras irá passar a 
funcionar no Pavilhão Multiusos da Expotorres a partir desta quarta-feira, 30 de setembro, 
deixando de estar ativo no Centro de Educação Ambiental. 

COVID-19; Proteção Civil 



Listagem com as principais notícias de 22 de setembro a 9 de dezembro de 2020 

2020-09-30 

Projeto “Praia Segura” foi de novo reforçado 
O projeto “Praia Segura” foi levado a cabo pelo 12.º ano. 

Recorde-se que este projeto tem como atividade central o patrulhamento da costa do Concelho 
por um nadador-salvador e um elemento da Autoridade Marítima Nacional, num veículo 
devidamente equipado para a prestação do serviço de prevenção e assistência a banhistas. 

Proteção Civil 

2020-09-30 

Número de empresas-gazela aumentou no Concelho 
Segundo estudo efetuado pela CCDRC (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
do Centro), o Concelho tinha em 2019 sete empresas-gazela. 

Economia 

2020-10-01 

Regime Escolar promove alimentação saudável nas escolas do Concelho 
O Regime Escolar arranca esta quinta-feira, 1 de outubro, nas escolas do 1º ciclo e nos jardins 
de infância do concelho de Torres Vedras. No ano letivo de 2020/2021, o Município voltou a 
aderir ao Regime, que consiste na distribuição gratuita de hortofrutícolas e leite às crianças 
dos jardins de infância e alunos do 1º ciclo que frequentem estabelecimentos de ensino público. 

Educação 

2020-10-01 

Projeto “Moving and Learning Outside” chega ao fim 
O projeto “Moving and Learning Outside” encontra-se a chegar ao fim. O projeto coordenado 
pelo Município de Torres Vedras decorreu ao longo de 30 meses, reunindo entidades de 
Portugal, Croácia, Estónia, Grécia e Noruega em torno do combate ao sedentarismo e à 
inatividade física das crianças, que resultam da falta de tempo e de espaço para brincarem em 
espaços exteriores. 

Educação 

2020-10-02 

“Revolution Hope Imagination” passou de novo por Torres Vedras 
Estreitar a relação entre Arte e Negócios é o objetivo principal da “Revolution Hope 
Imagination”, iniciativa que passou, pelo segundo ano, pelo Concelho. 

Em 2020 esta iniciativa do Arte Institute, que contou com a parceria da Câmara Municipal, 
percorreu 11 cidades de norte a sul de Portugal, entre os dias 18 e 25 de setembro, promovendo 
palestras, workshops e mostras, em que puderam participar profissionais da arte, 
representantes de empresas, agentes turísticos ou simplesmente curiosos e “amantes” da 
temática artística. 

Cultura; Economia 

https://movingandlearningoutside.eu/


Listagem com as principais notícias de 22 de setembro a 9 de dezembro de 2020 

2020-10-02 

Presidente da Câmara efetuou périplo pela U. F. de A dos Cunhados e Maceira 
O presidente da Câmara Municipal esteve ontem, dia 1 de outubro, de novo, a realizar 
atendimentos na União das Freguesias de A dos Cunhados e Maceira. 

Vários munícipes deslocaram-se ao edifício-sede desta autarquia nesse âmbito, tendo os 
atendimentos incidido em questões relativas a temáticas diversas, como Limpeza e Higiene 
Urbana, Obras Municipais e Associativismo. 

Mais 

2020-10-02 

Transportes públicos: OesteCIM alerta para necessidade de financiamento 
A Comunidade Intermunicipal do Oeste – OesteCIM destacou, esta quinta-feira, a necessidade 
de reforçar o financiamento do Governo para os transportes públicos na Região Oeste. 
Em comunicado, a OesteCIM aponta para que o Oeste tenha sido a região com maior taxa de 
execução (140%) do Programa de Apoio à Redução Tarifária no território nacional. 

Mobilidade 

2020-10-02 

Centro de Saúde de Torres Vedras foi ampliado 
O Município de Torres Vedras procedeu à ampliação do Centro de Saúde de Torres Vedras, num 
investimento de aproximadamente 80 mil euros. Em causa está a instalação de um edifício 
modular onde irá funcionar uma área dedicada para avaliação e tratamento de pessoas com 
infeção respiratória. Desta forma, a área estará isolada dos restantes espaços, minimizando o 
risco de contágio e possibilitando a reativação de serviços. 

COVID-19; Desenvolvimento social; Obras; Proteção Civil 

2020-10-06 

Centro 2020 aprova financiamento para intervenção na Praça 25 de Abril 
O Centro 2020 – Programa Operacional Regional do Centro aprovou a candidatura da operação 
“Acessibilidade Inclusiva na Praça 25 de Abril” a financiamento por parte do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional – FEDER. A intervenção irá contar com uma comparticipação de 200 
mil euros, o que corresponde a cerca de 66,6% do custo da intervenção. 

Obras; Urbanismo 

 

 

 

 

 

 

http://www.oestecim.pt/News/newsdetail.aspx?news=cb334a02-1c34-47d5-b0a4-4169f7748d20
http://www.cm-tvedras.pt/artigos/detalhes/preco-dos-passes-volta-a-descer/
http://www.cm-tvedras.pt/artigos/detalhes/acessibilidade-inclusiva-na-praca-25-de-abril/


Listagem com as principais notícias de 22 de setembro a 9 de dezembro de 2020 

2020-10-07 

Câmara Municipal distinguida pelas suas políticas “Pró-Envelhecimento” 
Foi atribuído no dia 1 de outubro (Dia Mundial do Idoso) à Câmara Municipal o “Selo 
Comunidades Pró-Envelhecimento 2020/2021”. 

A atribuição deste selo, uma iniciativa da Ordem dos Psicólogos Portugueses, pretende 
distinguir as “comunidades portuguesas cujas políticas, programas, planos estratégicos e 
práticas demonstram um compromisso forte e efetivo com a promoção do envelhecimento 
saudável e bem-sucedido ao longo de todo o ciclo de vida”. 

Desenvolvimento social; Seniores 

2020-10-08 

Educação foi tema para "urban sketching" em Torres Vedras 
O Município voltou a associar-se às Jornadas Europeias do Património por meio do projeto 
“(a)Riscar o Património”. 

“Educação” foi em 2020 o tema do mesmo, que é uma iniciativa da Direção-Geral do Património 
e da Associação Urban Sketchers Portugal, envolvendo 15 municípios portugueses, e que se 
traduz num encontro anual de desenho. No Concelho, a atividade anual do “(a)Riscar o 
Património” é organizada conjuntamente pela Câmara Municipal e pela Cooperativa de 
Comunicação e Cultura. 

Cultura; Educação 

2020-10-09 

Empresas podem candidatar-se à medida Estágios ATIVAR.PT 
Estão abertas as candidaturas para a medida Estágios ATIVAR.PT, do Instituto do Emprego e 
Formação Profissional (IEFP), à qual as empresas se podem candidatar até 18 de dezembro de 
2020 ou até que seja atingida a dotação orçamental, no valor de 75 milhões de euros. 

Economia 

2020-10-13 

Câmara Municipal de Torres Vedras aprova a redução do IMI 
A proposta de redução do IMI em 0,05%, para os prédios urbanos, fixando a taxa em 0,35%, e 
de isenção de derrama para os sujeitos passivos cujo volume de negócios em 2020 não 
ultrapasse os 150 mil euros foi aprovada, por unanimidade, na reunião de Câmara realizada 
hoje, 13 de outubro. 

COVID-19; Economia; Urbanismo 

 

 

 

 

 



Listagem com as principais notícias de 22 de setembro a 9 de dezembro de 2020 

2020-10-13 

Parque do Choupal transformou-se para acolher o festival Bang Awards 
O Parque do Choupal transformou-se em “Bosque Encantado” para acolher o Bang Awards – 
Festival Internacional de Cinema de Animação, que decorreu nos dias 9 e 10 de outubro. 
“Changes” foi o tema da quinta edição do festival, que apresentou várias mudanças de forma 
a garantir a segurança no âmbito da atual situação de pandemia, através de medidas como a 
disponibilização de bilhetes gratuitos em número limitado e a utilização obrigatória de 
máscara. 

Cultura 

2020-10-14 

Constituição da ARU do Concelho de Torres Vedras aprovada em reunião de Câmara 
A Câmara Municipal de Torres Vedras aprovou a proposta de constituição da Área de 
Reabilitação Urbana (ARU) do Concelho de Torres Vedras, na reunião do executivo municipal, 
que decorreu a 13 de outubro. 

Ordenamento do território; Urbanismo 

2020-10-15 

Orçamento Participativo: Intervenção na Associação do Bonabal está concluída 
A intervenção de substituição do telhado da Associação Agrária de Cultura e Recreio do Bonabal, 
financiada pelo Orçamento Participativo de Torres Vedras 2019, está concluída. 

Mais 

2020-10-15 

Rede viária do Concelho está a ser requalificada 
A rede viária do concelho de Torres Vedras tem vindo a ser requalificada, através da 
pavimentação de várias estradas. Atualmente, os trabalhos decorrem na estrada que faz a 
ligação entre as localidades de Freiria e Asseiceira. 

Obras 

2020-10-16 

Projeto “Space2Waves” promove concurso para a internacionalização de PME 
No âmbito do projeto “Space2Waves”, cofinanciado ao abrigo do programa COSME e do qual a 
Fórum Oceano é parceira, encontra-se aberto um concurso para apoio à internacionalização de 
pequenas e médias empresas (PME) europeias. As candidaturas podem ser apresentadas até ao 
dia 5 de novembro. 

Economia 

 

 

 

https://www.aerospace-valley.com/actualites/call-expression-interest-join-space2waves-internationalisation-programme


Listagem com as principais notícias de 22 de setembro a 9 de dezembro de 2020 

2020-10-16 

Câmara Municipal aprovou projeto de requalificação da Praça Machado dos Santos 
O projeto de requalificação da Praça Machado dos Santos, em Torres Vedras, foi aprovado pela 
Câmara Municipal na reunião da passada terça-feira, 13 de outubro. O projeto resulta de um 
processo que contou com a participação e o envolvimento da população, contemplando vários 
contributos recolhidos na sessão participativa que decorreu em janeiro de 2019. 

Obras 

2020-10-16 

Presidente da Câmara visitou a freguesia de Santa Maria, São Pedro e Matacães 
O presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, Carlos Bernardes, realizou hoje uma visita 
à freguesia de Santa Maria, São Pedro e Matacães.  

Mais; Obras 

2020-10-19 

Concelho continua a ser um dos 100 destinos mais sustentáveis do mundo 
Pelo quinto ano consecutivo, o território do concelho de Torres Vedras integra a lista do Top 100 
de Destinos Sustentáveis do mundo. 

Este anúncio aconteceu na 6.ª edição do Global Green Destinations Days, que este ano, devido 
à pandemia causada pela doença COVID-19, ocorreu em formato online. 

Mais; Turismo 

2020-10-20 

COVID-19: Balanço da implementação do Programa Municipal de Apoio Extraordinário 
O executivo da Câmara Municipal de Torres Vedras realizou, a 19 de outubro, uma conferência 
de imprensa de balanço dos primeiros seis meses de implementação do Programa Municipal de 
Apoio Extraordinário no âmbito da COVID-19. Trata-se de um programa com 39 medidas 
temporárias de apoio às famílias, às empresas, às organizações da economia social e ao tecido 
associativo, que foi aprovado em reunião de Câmara, a 14 de abril. 

COVID-19; Desenvolvimento social; Economia; Educação 

2020-10-21 

Rede Adapt.local reuniu-se em seminário anual 
O seminário anual da Adapt.local - Rede de Municípios para a Adaptação Local às Alterações 
Climáticas realizou-se a 20 de outubro, em Lisboa. O presidente da Câmara Municipal de Torres 
Vedras, Carlos Bernardes, assistiu à sessão que contou com a presença ativa de vários 
especialistas na temática das alterações temáticas. 

Ambiente 

 

http://www.cm-tvedras.pt/artigos/detalhes/sessao-de-participacao-discutiu-futuro-da-praca-machado-dos-santos/


Listagem com as principais notícias de 22 de setembro a 9 de dezembro de 2020 

2020-10-21 

Empreitada para construção da cobertura do Terminal Rodoviário foi adjudicada 
A Câmara Municipal de Torres Vedras aprovou a adjudicação da empreitada para construção da 
cobertura definitiva para o Terminal Rodoviário, na reunião de Câmara de 13 de outubro. A 
intervenção pretende modernizar e melhorar as condições de funcionamento deste espaço, 
através da construção de uma nova cobertura de espera e tomada de passageiros. 

Mobilidade; Obras 

2020-10-22 

COVID-19: Espaços municipais receberam a certificação “Covid Safe” 
Os espaços de atendimento ao público do Edifício Multisserviços da Câmara Municipal e da 
Agência Investir Torres Vedras receberam a certificação “Covid Safe” da APCER. 

COVID-19 

2020-10-22 

Campanha de tratamento contra a processionária do pinheiro abrangeu 200 árvores 
A Câmara Municipal de Torres Vedras promoveu uma campanha de tratamento contra a 
processionária do pinheiro. Entre 8 e 28 de setembro, foram tratados 200 pinheiros existentes 
em recintos escolares, zonas de lazer e outros espaços públicos do Concelho. 

Ambiente 

2020-10-22 

Projeto torriense vence Prémio Cidades Educadoras 2020 
“No coração da minha infância” foi distinguido com o Prémio Cidades Educadoras para Boas 
Práticas de Inclusão e Democratização da Cultura. A Associação Internacional de Cidades 
Educadoras, que atribui a distinção, destaca a “abordagem intergeracional do projeto, 
promovendo a solidariedade e a convivência entre dois segmentos da população que, 
infelizmente, vivem cada vez mais separados.” 

Cultura; Desenvolvimento social; Educação 

2020-10-22 

Torres Vedras recebeu a Sessão Comemorativa do Dia Nacional das Linhas de Torres 
A Sessão Comemorativa do Dia Nacional das Linhas de Torres realizou-se no dia 20 de outubro, 
no auditório do Centro Pastoral, em Torres Vedras. A cerimónia, organizada pela 
associação Rota Histórica das Linhas de Torres (RHLT), teve como objetivo assinalar o dia 
dedicado a este monumento nacional. 

Cultura; Turismo 

 

 

 

https://www.rhlt.pt/pt/


Listagem com as principais notícias de 22 de setembro a 9 de dezembro de 2020 

2020-10-26 

Município apoia vacinação gratuita de munícipes acima de 65 anos 
O Município de Torres Vedras está a apoiar a vacinação gratuita contra a gripe de munícipes de 
idade igual ou superior a 65 anos em várias farmácias comunitárias do Concelho. Em causa estão 
2000 vacinas que resultam de um protocolo assinado entre o Município de Torres Vedras e a 
Dignitude, instituição particular de solidariedade social que é responsável pelo programa 
“Vacinação SNS Local”. 

COVID-19; Desenvolvimento social 

2020-10-26 

Filme "Living it Together" premiado no festival ART&TUR 2020 
O filme Living it Together foi premiado no ART&TUR - Festival Internacional de Cinema de 
Turismo, com o segundo lugar na categoria “Destinos Turísticos - Cidades”. O presidente da 
Câmara Municipal de Torres Vedras, Carlos Bernardes, recebeu o galardão numa cerimónia que 
decorreu a 23 de outubro, em Viseu. 

Turismo 

2020-10-28 

Evento voltou a convidar à fruição cultural no centro histórico de Torres Vedras 
Dinamizar o centro histórico, nomeadamente proporcionando a fruição cultural em espaços 
recentemente requalificados desta zona de Torres Vedras, no período de final de verão, é o 
principal objetivo do “Largo Co(n)vida”, evento que este ano, ineditamente, se prolongou até 
outubro. 

Cultura 

2020-10-28 

Ciclo de concertos animou seniores do Concelho 
O ciclo “Menina estás à janela” levou a música até aos lares do concelho de Torres Vedras, com 
quatro concertos. Os espetáculos decorreram a 9 de outubro, na Santa Casa da Misericórdia de 
Torres Vedras, a 16 outubro, no Lar de São José, e a 17 outubro, no Lar Nossa Senhora do Carmo 
e na Casa do Povo da Freiria. 

Desenvolvimento social 

2020-10-29 

Lanches saudáveis em destaque no Mês da Alimentação 
Os alunos das escolas básicas de Ereira e Ramalhal participaram na ação “Lanches escolares”, 
que decorreu nos dias 15 e 22 de outubro, no âmbito do “Mês da Alimentação”. 

Educação 

 

 



Listagem com as principais notícias de 22 de setembro a 9 de dezembro de 2020 

2020-10-29 

“SOS ao sal” alertou os mais pequenos sobre o consumo excessivo de sal 
“SOS ao sal” foi a atividade que sensibilizou as crianças do concelho de Torres Vedras para os 
efeitos prejudiciais associados ao consumo excessivo de sal. A atividade, dinamizada pela 
Câmara Municipal de Torres Vedras, contou com a participação de cerca de 83 alunos de vários 
estabelecimentos de ensino. 

Educação 

2020-10-30 

Crianças de Ponte Rol celebraram Dia Mundial da Alimentação com Miguel Gameiro 
As crianças do Centro Educativo de Ponte do Rol contaram com a visita do chef e músico Miguel 
Gameiro no Dia Mundial da Alimentação, que se assinalou no passado dia 16 de outubro. 

Educação 

2020-10-30 

Portal Torres Vedras e-Negócios divulga gratuitamente ofertas de emprego 
As empresas com sede ou estabelecimento no Concelho podem doravante através do portal 
Torres Vedras e-Negócios divulgar as suas ofertas de emprego. 

Economia 

2020-10-30 

COVID-19: Município distribuiu máscaras às crianças do 1º ciclo 
O Município de Torres Vedras distribuiu máscaras têxteis reutilizáveis às crianças das escolas 
do 1º ciclo do Concelho. No total, foram distribuídas cerca de 2680 máscaras, garantindo que 
todas as crianças deste nível de escolaridade têm acesso a este equipamento de proteção 
individual. 

COVID-19; Educação; Proteção Civil 

2020-10-30 

“Mini inspetores dos alimentos” visitaram cozinhas das escolas 
“Mini inspetores dos alimentos” foi a iniciativa que levou cerca de 100 alunos do 1º ciclo a 
visitar as cozinhas do Centro Educativo de São Pedro da Cadeira, da Escola Básica 2,3 de 
Campelos, do Centro Educativo da Ventosa e da Escola Básica da Conquinha. 

Educação 

 

 

 

 



Listagem com as principais notícias de 22 de setembro a 9 de dezembro de 2020 

2020-11-02 

Apoio à retoma da atividade dos feirantes e empresas de diversão itinerantes 
Foi publicada a Portaria n.º 255-A/2020 no Diário da República n.º 209/2020 (1.º Suplemento, 
Série I de 2020-10-27) que procede à regulamentação da Lei n.º 34/2020, de 13 de agosto, a 
qual aprovou o regime de apoio à retoma e dinamização da atividade dos feirantes e empresas 
de diversões itinerantes no contexto da atual pandemia. 

Economia 

2020-11-02 

Câmara Municipal e CHO celebraram adenda ao protocolo de cooperação 
A Câmara Municipal de Torres Vedras e o Centro Hospitalar do Oeste (CHO) celebraram, na 
passada sexta-feira, 30 de outubro, uma adenda ao protocolo cooperação entre as duas 
instituições, assinado a 12 de fevereiro. 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.  

Mais; Obras 

2020-11-02 

"Living it Together" em 6.º na luta pelo prémio Melhor Filme de Turismo do Mundo 
O filme promocional de Torres Vedras Living it Together ficou em sexto lugar na competição 
pelo prémio Melhor Filme de Turismo do Mundo 2020, do Comité Internacional dos Festivais de 
Filmes de Turismo. Tratou-se de um prémio atribuído pelo público, através de uma votação 
online que decorreu entre 1 e 25 de outubro. 

Turismo 

2020-11-04 

“Mês da Alimentação” sensibilizou os mais pequenos para alimentação saudável 
Durante o mês de outubro, o Município de Torres Vedras assinalou o “Mês da Alimentação” 
junto das crianças do Concelho, dinamizando várias atividades sobre o tema “Aprender a comer: 
Do campo à nossa mesa”. O objetivo passou por transmitir ferramentas que garantam uma 
alimentação segura e de qualidade, alertando as crianças para questões relacionadas com 
alimentação e nutrição. 

Educação 

2020-11-04 

Música antiga trouxe “vida” em tempos de pandemia 
Desfrutar da cultura, mais concretamente de música antiga, em espaços religiosos históricos. 

É esta a proposta do Festival de Música Antiga de Torres Vedras, que teve a sua segunda edição, 
entre os dias 18 de outubro e 1 de novembro, em igrejas do Concelho. 

Cultura 

http://www.cm-tvedras.pt/artigos/detalhes/camara-municipal-aprovou-protocolo-com-17-medidas-para-hospital-de-torres-vedras/


Listagem com as principais notícias de 22 de setembro a 9 de dezembro de 2020 

2020-11-05 

Mais de 200 alunos estão a frequentar o polo de Torres Vedras do IPLeiria 
O IPLeiria (Instituto Politécnico de Leiria) comemorou no dia 3 de novembro o seu 40.º 
aniversário, o qual foi celebrado através da realização de uma sessão solene de abertura do 
ano académico. 

Trata-se de uma instituição pública de ensino superior, que conta atualmente com cerca de 
12.500 alunos, 900 professores e 350 técnicos e administrativos, possuindo vários polos, um dos 
quais em Torres Vedras, a funcionar no Torres Vedras LabCenter, o qual tem contribuído em 
muito para dinamizar o centro histórico da Cidade. 

Educação 

2020-11-08 

Vinho e Pastel de Feijão de Torres Vedras premiados no Dia Mundial do Enoturismo 
No dia em que se assinala o Dia Mundial do Enoturismo, a Câmara Municipal de Torres 
Vedras distinguiu dois produtos de excelência do território – o Vinho e o Pastel de Feijão de 
Torres Vedras. A cerimónia de entrega de prémios dos concursos das Festas da Cidade de 2020 
decorreu hoje, 8 de novembro, na Adega Cooperativa de São Mamede da Ventosa.  

Cultura; Turismo 

2020-11-09 

Governo aprovou medidas de 1550 milhões de euros para apoio à economia 
O Conselho de Ministros aprovou medidas de apoio à economia no montante global de 1550 
milhões de euros, sendo 750 milhões para apoio a micro e pequenas empresas, e 800 milhões 
para linhas de crédito com garantia pública, incluindo 160 milhões a fundo perdido.  

Economia 

2020-11-10 

Estacionamento coberto gratuito durante o mês de dezembro 
Durante o mês de dezembro de 2020 o estacionamento coberto será gratuito no Edifício 
Multisserviços da Câmara Municipal e no Mercado Municipal. Esta isenção, aprovada hoje no 
período antes da ordem do dia da Reunião de Câmara, visa apoiar o comércio tradicional da 
cidade, complementando a já habitual campanha de promoção de Natal.  

Economia; Mobilidade 

2020-11-10 

Livro sobre "A Casa de Torres Vedras” foi apresentado 
Mais um importante contributo para a História local… 

É desta forma que se constitui o livro A Casa de Torres Vedras: de Rui Gomes de Alvarenga aos 
Marqueses do Lavradio (séculos XV-XIX), da autoria da torriense Maria Natália da Silva, cuja 
sessão de lançamento aconteceu este sábado, dia 7 de novembro, no Edifício dos Paços do 
Concelho, no âmbito do programa das Festas da Cidade. 

Cultura 

https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3d%3dBQAAAB%2bLCAAAAAAABAAzNDA3NQEAnFvpCAUAAAA%3d


Listagem com as principais notícias de 22 de setembro a 9 de dezembro de 2020 

2020-11-10 

Torres Vedras a trilhar o caminho da Igualdade 
Torres Vedras voltou a associar-se ao Dia Municipal para a Igualdade, este ano com a 
inauguração de um mural alusivo à temática da efeméride, na Escola 4G dos Campelos, da 
autoria de Madalena Bastos, o que aconteceu na tarde de ontem, dia 9 de novembro. 

Desenvolvimento social 

2020-11-12 

Montagem de ponte militar em A dos Cunhados 
A Câmara Municipal de Torres Vedras estabeleceu um protocolo com o Regimento de Engenharia 
n.º 1 para montagem de uma ponte militar temporária sobre o Rio Alcabrichel, em A dos 
Cunhados. 

Mobilidade 

2020-11-12 

12.º concurso mundial de vinhos Sauvignon foi apresentado 
O 12.º concurso mundial de vinhos Sauvignon, que se realizará no próximo ano no Concelho, foi 
oficialmente apresentado ontem, dia 11 de novembro, no auditório do Edifício dos Paços do 
Concelho, no âmbito do programa das Festas da Cidade. 

Economia 

2020-11-12 

Inauguração da reabilitação da Encosta do Choupal e de habitações sociais 
A Reabilitação Paisagística da Encosta do Choupal e cinco fogos do Programa Municipal de 
Habitação Social foram inaugurados a 11 de novembro, Feriado Municipal de Torres Vedras. 
Estas são duas das vinte operações que integram o Plano Estratégico de Desenvolvimento 
Urbano (PEDU) de Torres Vedras. 

Desenvolvimento social; Obras; Urbanismo 

2020-11-13 

Parque Verde da Várzea acolheu Troféu José Manuel Francisco 
O Corta-Mato de Abertura da Associação de Atletismo de Lisboa - Troféu José Manuel Francisco 
realizou-se no passado sábado, 7 de novembro, no Parque Verde da Várzea, em Torres Vedras. 

Atividade física 

2020-11-13 

Renovado Teatro-Cine acolheu Sessão Solene de Celebração do Feriado Municipal 
Um renovado Teatro-Cine, que foi alvo de obras de beneficiação, acolheu na noite do dia 10 de 
novembro a Sessão Solene de Celebração do Feriado Municipal.  

Mais 

http://www.cm-tvedras.pt/ordenamento/ambito-municipal/pedu/
http://www.cm-tvedras.pt/ordenamento/ambito-municipal/pedu/


Listagem com as principais notícias de 22 de setembro a 9 de dezembro de 2020 

2020-11-13 

Estabelecimentos podem aderir a campanha para alargar trocas de compras 
O Governo em articulação com as principais associações empresariais ligadas ao sector 
comercial e de defesa do consumidor lançaram o dístico "Natal 2020", cujo objetivo é evitar 
aglomerações de pessoas no interior e no exterior dos estabelecimentos, prolongando o período 
para trocas das compras, a seguir à quadra natalícia. 

Economia 

2020-11-13 

Torres Vedras reforça compromisso para com os ODS 
O presidente da Câmara Municipal, Carlos Bernardes, assinou no dia 11 de novembro, em 
representação do Município, a Carta de Compromisso de Adesão à Plataforma Municipal dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

Mais 

2020-11-13 

Festas da Cidade de Torres Vedras celebraram o São Martinho em segurança 
As Festas da Cidade de Torres Vedras 2020 decorreram de 27 de outubro a 11 de novembro, 
com um programa diferente do habitual, devido à atual pandemia de COVID-19, e contando 
com a transmissão de várias iniciativas em meio digital.  

Atividade física; Cultura 

2020-11-13 

Torres Vedras é o concelho do país com mais Eco-Escolas 
Torres Vedras é o concelho do país com maior número de escolas galardoadas no âmbito do 
programa “Eco-Escolas”. 56 estabelecimentos de ensino torrienses receberam a bandeira 
verde, reconhecendo assim o trabalho desenvolvido no ano letivo de 2019/2020, no âmbito da 
Educação Ambiental para a Sustentabilidade. 

Ambiente; Educação 

2020-11-13 

Candidaturas abertas para o programa "Green Key 2021" 
As candidaturas ao programa "Green Key 2021" encontram-se abertas até ao dia 31 de janeiro 
de 2021. O “Green Key” é um galardão que promove o Turismo Sustentável através do 
reconhecimento de empreendimentos turísticos, alojamento local, parques de campismo, 
restaurantes e centros de conferência que implementem boas práticas ambientais e sociais. 

Economia 

 

 

 

https://greenkey.abae.pt/sobre/#metodologia


Listagem com as principais notícias de 22 de setembro a 9 de dezembro de 2020 

2020-11-16 

Teatro-Cine foi alvo de obras de beneficiação 
O Teatro-Cine de Torres Vedras foi recentemente alvo de obras de beneficiação, tendo reaberto 
as suas portas no dia 10 de novembro para a realização da Sessão Solene de Celebração do 
Feriado Municipal. 

Mobilidade 

2020-11-17 

Chefe do Estado-Maior do Exército visitou a ponte militar em A dos Cunhados 
O Chefe do Estado-Maior do Exército, General José Nunes da Fonseca, acompanhou os trabalhos 
de montagem da ponte militar em A dos Cunhados, durante a tarde de ontem, 16 de novembro. 
A montagem desta ponte resulta de um protocolo estabelecido entre a Câmara Municipal de 
Torres Vedras e o Regimento de Engenharia n.º1 do Exército. 

Mobilidade 

2020-11-17 

Enoteatro abre portas no Teatro-Cine de Torres Vedras 
Enoteatro é o novo espaço do Teatro-Cine de Torres Vedras dedicado aos vinhos do Concelho. 
O espaço promocional dos néctares de Torres Vedras é uma das novidades do Teatro-Cine, que 
reabriu no passado dia 10 de novembro após ter sido alvo de obras de beneficiação. 

Cultura 

2020-11-17 

Câmara Municipal promoveu sessões de esclarecimento sobre poda de árvores 
A Câmara Municipal de Torres Vedras dinamizou sessões de esclarecimento sobre poda de 
árvores ornamentais em ambiente urbano, nos dias 5, 10 e 12 de novembro. Nas sessões, 
dirigidas a presidentes de juntas de freguesia, responsáveis pela manutenção de espaços verdes 
e jardineiros, foram abordados os princípios fundamentais das técnicas e metodologias a 
implementar, as condicionantes em ambiente urbano e erros mais comuns associados a estas 
intervenções. 

Ambiente 

2020-11-18 

Câmara Municipal dinamizou workshop de inglês para agentes da restauração 
No âmbito do Plano Estratégico para o Turismo Sustentável de Torres Vedras, foi promovido 
um workshop de inglês para os agentes da restauração local, que decorreu entre 15 de outubro 
e 12 de novembro. 

Mais; Turismo 

 

 

http://www.cm-tvedras.pt/artigos/detalhes/renovado-teatro-cine-acolheu-sessao-solene-de-celebracao-do-feriado-municipal/
http://www.cm-tvedras.pt/artigos/detalhes/renovado-teatro-cine-acolheu-sessao-solene-de-celebracao-do-feriado-municipal/
http://www.cm-tvedras.pt/artigos/detalhes/montagem-de-ponte-militar-em-a-dos-cunhados/
http://www.cm-tvedras.pt/artigos/detalhes/teatro-cine-foi-alvo-de-obras-de-beneficiacao/
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2020-11-20 

Programa “Apoiar.pt”: Apoios disponíveis a partir de 25 de novembro 
A partir de dia 25 de novembro, serão disponibilizados apoios às empresas no âmbito do 
programa Apoiar.pt. Este programa destina-se a microempresas e a pequenas empresas dos 
setores do comércio, restauração e atividades culturais que tenham sofrido quebras de 
faturação superiores a 25% em termos homólogos.  

Economia 

2020-11-20 

Falecimento de Frei António Marques de Castro 
Frei António Marques de Castro faleceu esta sexta-feira, 20 de novembro, aos 90 anos. Natural 
de Travassô, Águeda, vivia no Convento de Varatojo desde 1972, onde foi vigário e ecónomo. 

Mais 

2020-11-20 

Torres Vedras continua no Comité Consultivo Político do CIVITAS 
O Município de Torres Vedras vai continuar a integrar o Comité Consultivo Político do CIVITAS. 
O presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, Carlos Bernardes, irá continuar a integrar 
o comité, cujo mandato decorre até 2022. A primeira reunião do novo comité decorreu esta 
sexta-feira, 20 de novembro, em meio digital. 

Mobilidade 

2020-11-23 

Município assinou protocolo de cooperação no âmbito da igualdade 
O Município de Torres Vedras assinou um protocolo de cooperação com a Comissão para a 
Cidadania e a Igualdade de Género (CIG). O documento foi assinado pela presidente da CIG, 
Sandra Ribeiro, e pelo presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, Carlos Bernardes, no 
passado dia 13 de novembro, e tem como objetivo a implementação da Estratégia Nacional 
para a Igualdade e a Não Discriminação 2018-2030 “Portugal + Igual”. 

Desenvolvimento social 

2020-11-23 

Torres Vedras é “Autarquia + Familiarmente Responsável” pelo 12º ano consecutivo 
O Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis reconheceu o trabalho desenvolvido 
pela Câmara Municipal de Torres Vedras, durante o ano de 2019, com a distinção  “Autarquia + 
Familiarmente Responsável 2020”. O galardão, que distingue as autarquias que adotam políticas 
de apoio às famílias, foi atribuído pelo 12.º ano consecutivo a Torres Vedras. 

Ambiente; Desenvolvimento social; Educação; Juventude 

 

 

https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3d%3dBQAAAB%2bLCAAAAAAABAAzNDA3NQEAnFvpCAUAAAA%3d
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2020-11-23 

Torres Vedras ocupa o 20.º lugar em índice de transparência municipal 
A Câmara Municipal de Torres Vedras ficou em 20.º lugar na avaliação de 
transparência realizada às câmaras municipais das 50 maiores cidades de Portugal. O estudo 
desenvolvido pela DYNTRA analisou 139 indicadores em matéria de transparência e boas 
práticas.  

Mais 

2020-11-23 

Associação Mundial de Enoturismo vai estar sediada em Torres Vedras 
A AMETUR - Associação Mundial de Enoturismo, da qual a Câmara Municipal de Torres Vedras é 
sócia fundadora, foi oficialmente constituída a 20 de novembro. A associação que visa a 
promoção do enoturismo a nível mundial vai ter a sua sede no Mercado Municipal de Torres 
Vedras. 

Turismo 

2020-11-23 

Resiliência do território do Concelho foi discutida em "workshop" participativo 
O Município integrou, enquanto caso de estudo, o projeto “SYSMA4Transitions - System Mapping 
as a Service for post-COVID Regional Transition”, co-financiado pelo EIT Climate-KIC, na 
sequência de uma proposta da reconhecida especialista em Ambiente, Energia e Alterações 
Climáticas, Júlia Seixas. 

Ambiente 

2020-11-24 

Acordeões do Mundo voltou a animar o outono de Torres Vedras 
Em propício ambiente outonal os foles voltaram a abrir-se em Torres Vedras para mais uma 
edição do festival internacional de acordeão da Cidade. 

Na sua 17.ª edição, o Acordeões do Mundo apresentou um novo formato, que consistiu num 
maior número de concertos no Teatro-Cine, bem como na atividade "Manhãs do Acordeão", por 
meio da qual acordeonistas tradicionais atuaram em manhãs de sextas-feiras e sábados de 
novembro no Mercado Municipal. 

Cultura 

2020-11-24 

Escola de ensino superior na área da saúde vai nascer em Torres Vedras 
A cidade de Torres Vedras vai contar com um polo da Escola Superior de Saúde do Politécnico 
de Leiria. A minuta do protocolo a celebrar entre a Câmara Municipal de Torres Vedras e o 
Instituto Politécnico de Leiria (IPL) foi aprovada em reunião de câmara, realizada hoje, 24 de 
novembro. 

Educação; Juventude 

https://portugal.dyntra.org/rankings/50-maiores-cidades/
https://portugal.dyntra.org/rankings/50-maiores-cidades/
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2020-11-25 

Torres Vedras aderiu ao compromisso ambiental “Green City Accord” 
A Câmara Municipal de Torres Vedras aderiu ao “Green City Accord”, um compromisso 
ambiental que visa tornar as cidades mais limpas, saudáveis e eficientes na gestão de recursos. 
A Declaração Política de Compromisso foi assinada pelo presidente da Câmara Municipal de 
Torres Vedras, Carlos Bernardes, no dia 23 de novembro. 

Ambiente 

2020-11-25 

Torres Vedras distinguida com o galardão “Município Mais Azul” 
A Associação Bandeira Azul da Europa reconheceu Torres Vedras como “Município Mais Azul”, 
no âmbito do programa “Bandeira Azul 2020”. A atribuição do galardão aconteceu durante a 
reunião regional de balanço da época balnear, que decorreu em meio digital, no dia 24 de 
novembro. 

Ambiente 

2020-11-25 

Mais um passo foi dado para a reabilitação da Azenha da Ponte 
A reabilitação da Azenha da Ponte, situada na localidade do Ameal, é uma realidade cada vez 
mais próxima. 

Na mais recente reunião da Câmara Municipal foi deliberado a abertura de concurso público 
para a execução da respetiva empreitada, a qual terá um preço base de 187.785 euros 
(acrescido de IVA). 

Obras 

2020-11-26 

Município de Torres Vedras recebeu Bandeira da Ética 
O Teatro-Cine de Torres Vedras acolheu ontem, 25 de novembro, a cerimónia de entrega da 
Bandeira da Ética e de apresentação do Plano Estratégico de Desenvolvimento Desportivo de 
Torres Vedras. O galardão do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) foi atribuído 
ao “Programa de Apoio à Promoção da Ética no Desporto” do Município. 

Atividade física 
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2020-11-27 

Torres Vedras continua no Top 100 de Destinos Sustentáveis do mundo 
A Green Destinations voltou a colocar Torres Vedras no Top 100 de Destinos Sustentáveis do 
mundo, pelo quarto ano consecutivo. As Serras do Socorro e Archeira e a Região Oeste também 
se encontram neste ranking, que celebra os esforços desenvolvidos pelos destinos turísticos em 
torno do turismo responsável e sustentável. 

Ambiente 

2020-11-27 

83 famílias vão receber apoio municipal para pagamento da sua renda habitacional 
Durante o próximo ano a Câmara Municipal vai apoiar o pagamento de rendas habitacionais a 
83 agregados familiares residentes no Concelho, no âmbito do seu programa de apoio ao 
arrendamento. 

Desenvolvimento social 

2020-11-27 

"Kits" com máscara social e álcool gel estão a ser oferecidos a seniores 
A Câmara Municipal está a oferecer máscaras sociais reutilizáveis aos seniores do Concelho. 

Cada munícipe torriense com idade a partir de 60 anos poderá fazer o levantamento da sua 
máscara social reutilizável na junta de freguesia da sua área de residência. 

Proteção Civil 

2020-11-27 

Plantação de 500 árvores no antigo Vazadouro Municipal 
No dia 21 de novembro, realizou-se uma ação de florestação do terreno do antigo Vazadouro 
Municipal. Nesta iniciativa, que contou com a participação do presidente da Câmara Municipal 
de Torres Vedras, Carlos Bernardes, e de um grupo de Escuteiros do Agrupamento de São 
Mamede da Ventosa, foram plantadas 500 árvores, numa área de 2 hectares. 

Ambiente 

2020-12-09 

Carlos Neto apresentou livro no Teatro-Cine sobre “a urgência de brincar” 
Libertem as crianças - a urgência de brincar e ser ativo, livro da autoria de Carlos Neto, foi 
apresentado no dia 5 de dezembro, no Teatro-Cine, no âmbito da iniciativa “Conversas com 
Pais”. 

Educação 

 

https://greendestinations.org/sustainabletop100/
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2020-12-09 

Protocolo para criação de escola superior na área da saúde foi assinado 
O protocolo de cooperação para a criação de um polo da Escola Superior de Saúde do Politécnico 
de Leiria em Torres Vedras foi celebrado hoje, entre a Câmara Municipal de Torres Vedras e o 
Politécnico de Leiria. O polo irá entrar em funcionamento no próximo ano letivo (2021/2022), 
no antigo edifício dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Torres Vedras. 

Educação 

2020-12-09 

Mais um passo dado rumo à construção do pavilhão polidesportivo da Maceira 
A Câmara Municipal deliberou na sua mais recente reunião emitir parecer prévio não vinculativo 
favorável relativamente ao projeto de arquitetura do pavilhão polidesportivo da Maceira, 
apresentado pela União das Freguesias de A dos Cunhados e Maceira. 

Atividade física; Obras 

 

http://www.cm-tvedras.pt/artigos/detalhes/escola-de-ensino-superior-na-area-da-saude-vai-nascer-em-torres-vedras/

