
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I 

Listagem com as principais notícias do 
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Listagem com as principais notícias de 10 de dezembro de 2020 a 18 de fevereiro de 2021 

 

 
2020-12-10 

Câmara Municipal apoia a restauração oferecendo entregas ao domicílio 
A Câmara Municipal de Torres Vedras irá apoiar o setor da restauração, suportando os custos 
associados às entregas ao domicílio das refeições confecionadas pelos restaurantes locais. 

Economia 

2020-12-11 

Maria Figueiredo foi eleita Rainha das Vindimas 2020 
A Rainha das Vindimas 2020 foi conhecida no passado dia 6 de dezembro. Maria Figueiredo, da 
freguesia de Turcifal, foi a grande vencedora da 40.ª edição do concurso, que apresentou um 
novo formato, assumindo o nome Festival das Vindimas_Model Challenge. 

Juventude; Mais 

2020-12-11 

Novo Relatório de Sustentabilidade da Câmara Municipal foi elaborado 
O Relatório de Sustentabilidade da Câmara Municipal, referente ao período entre 2016 e 2019, 
foi dado a conhecer ao executivo municipal na sua mais recente reunião. 

Mais 

2020-12-11 

Cultura Científica foi comemorada pelo quarto ano pela Câmara Municipal 
De forma a comemorar o Dia Nacional da Cultura Científica, a Câmara Municipal levou mais 
uma vez a cabo a iniciativa “Novembro, mês da Ciência & Tecnologia”, no âmbito da qual se 
realizaram um conjunto de atividades maioritariamente dirigidas à comunidade escolar. 

Educação; Mais 

2020-12-14 

Município associou-se à 11.ª edição da iniciativa Reflorestação Nacional 
O Município associou-se à iniciativa Reflorestação Nacional com uma ação de cedência de 
árvores e arbustos autóctones nos Viveiros Municipais e uma ação de plantação de árvores 
também de espécies autóctones no terreno do antigo Vazadouro Municipal. 

Ambiente 

2020-12-15 

ESCO recebeu certificação e reconhecimento 
A ESCO (Escola de Serviços e Comércio do Oeste) recebeu o Selo de Garantia de Conformidade 
EQAVET e foi reconhecida como “Escola Amiga da Criança”. 

Educação 
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2020-12-16 

Câmara Municipal elaborou “Atlas da Economia Social do Concelho” 
A Câmara Municipal de Torres Vedras, com o apoio do Centro Torriense de Estudos de Economia 
Social, elaborou a primeira edição do “Atlas da Economia Social do Concelho de Torres Vedras”. 
O documento tem como objetivo mapear e caracterizar as organizações de economia social que 
atuam no Concelho. 

Desenvolvimento social 

2020-12-16 

"Mexa-se para a Vida" distinguido pelo programa "Município Amigo do Desporto" 
O programa “Mexa-se para a Vida - Desporto Sénior” da Câmara Municipal de Torres Vedras foi 
distinguido com o prémio “Intervenção COVID-19 no Desporto 2020”, atribuído pelo programa 
“Município Amigo do Desporto”. 

Atividade física; Seniores 

2020-12-17 

Torres Vedras no “pódio” do programa “Eco XXI” 
Torres Vedras é um dos três concelhos com melhor avaliação no âmbito do programa “Eco XXI”, 
uma iniciativa promovida pela ABAE que se constitui como uma avaliação externa realizada aos 
concelhos nacionais no que concerne à sua sustentabilidade. 

Mais 

2020-12-18 

Serralves continua a partilhar a sua coleção em Torres Vedras 
"Um realismo cosmopolita: o grupo KWY na coleção de Serralves" é a mais recente mostra que 
esta fundação leva à Paços – Galeria Municipal, a qual foi inaugurada esta quarta-feira, dia 16 
de dezembro. 

Cultura 

2020-12-21 

13.ª edição da “Temporada Darcos” terminou 
A 13.ª edição da “Temporada Darcos” chegou ao seu término com um concerto de Natal, sendo 
que este ano a programação da iniciativa incluiu apenas mais quatro concertos devido aos 
constrangimentos causados pela pandemia provocada pela doença COVID-19. 

Cultura 
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2020-12-30 

Câmara Municipal aprovou instalação de parque de painéis fotovoltaicos 
O executivo municipal de Torres Vedras aprovou, na reunião de câmara de 22 de dezembro, o 
pedido de licenciamento de obras para instalação de um parque de painéis fotovoltaicos na 
Quinta do Vale do Canas. 

Ambiente; Economia 

2021-01-04 

Associação SFCOLAB: Abertura de concursos para investigadores doutorados 
Encontram-se a decorrer dois concursos que visam a contratação de dois investigadores com 
doutoramento para o SFCOLAB - Associação SFCOLAB Laboratório Colaborativo para a Inovação 
Digital na Agricultura. Os concursos, que decorrem até ao dia 14 de janeiro, centram-se nas 
áreas da robótica e engenharia alimentar. 

Economia 

2021-01-04 

Torres Vedras recebeu o galardão “Município Amigo do Desporto” 
O Município de Torres Vedras foi distinguido com o título “Município Amigo do Desporto”, numa 
cerimónia que decorreu no dia 29 de dezembro, em Santarém. Desde 2017, Torres Vedras 
hasteia esta bandeira que reconhece as boas práticas na gestão e desenvolvimento desportivo 
a nível municipal. 

Atividade física 

2021-01-05 

Câmara Municipal aprovou voto de pesar pelo falecimento de Carlos do Carmo 
A Câmara Municipal de Torres Vedras, na reunião de câmara desta terça-feira, aprovou por 
unanimidade um voto de pesar pelo falecimento de Carlos do Carmo no passado dia 1 de janeiro. 

Cultura; Mais 

2021-01-05 

São Tomé e Príncipe: Torres Vedras ofereceu camião para recolha de resíduos 
A Câmara Distrital de Água Grande, em São Tomé e Príncipe, recebeu um camião para recolha 
de resíduos sólidos oferecido pela Câmara Municipal de Torres Vedras. O presidente da Câmara 
Distrital de Água Grande e o presidente da Assembleia Distrital de Água Grande receberam o 
veículo no passado dia 30. 

Ambiente 
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2021-01-06 

Árbitro torriense distinguido com o Prémio Cartão Branco 
O torriense Renato Pereira, árbitro da Associação de Futebol de Lisboa, foi distinguido com o 
Prémio Cartão Branco, referente à época desportiva de 2019/2020. Trata-se de um prémio 
atribuído pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude, através do Plano Nacional de 
Ética no Desporto, e pela Confederação de Associações de Juízes e Árbitros de Portugal. 

Atividade física 

2021-01-06 

COVID-19: Recomendações para proteção individual e coletiva 
Nos últimos dias, tem sido registada uma acentuada atividade epidémica de COVID-19 no 
território nacional. Com a intensificação da atividade epidémica que também se regista no 
concelho de Torres Vedras, impõe-se a adoção de medidas adicionais de proteção individual e 
coletiva. 

COVID-19; Proteção Civil 

2021-01-07 

Campanha municipal envolveu população no espírito natalício 
Para a população se deixar envolver pelo espírito natalício e também para apoiar o comércio 
tradicional, o Município, em parceria com a ACIRO (Associação Comercial, Industrial e Serviços 
da Região Oeste), levou a cabo a campanha “Este Natal…Torres Vedras é sua”. 

Economia 

2021-01-08 

Câmara Municipal estuda o posicionamento da marca Torres Vedras 
A Câmara Municipal de Torres Vedras encontra-se a promover um estudo para definição da 
estratégia de posicionamento da marca Torres Vedras. O objetivo passa por encontrar aquilo 
que define a identidade do território, de forma a criar uma marca-lugar relevante. 

Mais 

2021-01-09 

Torres Vedras irá criar rota de enoturismo em torno da Estrada Nacional 9 
A Câmara Municipal de Torres Vedras encontra-se a desenvolver uma rota dedicada ao 
enoturismo. A rota irá acompanhar o percurso da Estrada Nacional 9 no Concelho, uma via 
estruturante que acompanha as áreas de maior concentração de vinha no território. 

Turismo 
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2021-01-09 

COVID-19: prolongamento da vigência de medidas de apoio extraordinário 
A Câmara Municipal de Torres Vedras irá prolongar a vigência de uma parte do Programa 
Municipal de Apoio Extraordinário no âmbito da COVID-19. 

COVID-19; Desenvolvimento social; Economia 

2021-01-09 

COVID-19: Situação epidemiológica no Lar de Nossa Senhora do Carmo 
Foi identificado no Concelho de Torres Vedras um novo cluster de casos de COVID-19, associados 
ao Lar de Nossa Senhora do Carmo, em Ordasqueira, na freguesia de Santa Maria, São Pedro e 
Matacães. 

COVID-19; Proteção Civil 

2021-01-14 

Está a decorrer a 20.ª edição do concurso escolar "Artistas Digitais" 
Promovido pelo Centro de Competência Entre Mar e Serra com a parceria da Direção-Geral da 
Educação, este concurso destina-se a alunos do ensino pré-escolar e dos 1.º e 2.º ciclos do 
ensino básico, tendo em 2020/2021 como tema: "Promoção da saúde alimentar e exercício 
físico”. 

Educação 

2021-01-14 

Organização dos serviços municipais durante o estado de emergência 
O estado de emergência, renovado até às 23h59 de 30 de janeiro de 2021 O estado de 
emergência, renovado até às 23h59 de 30 de janeiro de 2021, é regulamentado pelo Decreto 
n.º 3-A/2021, de 14 de janeiro, que adota medidas de confinamento generalizado que implicam 
na organização municipal. 

COVID-19; Proteção Civil 

2021-01-14 

COVID-19: Situação epidemiológica no Lar Barro Senior Residence 
Foi identificado no Concelho de Torres Vedras um novo cluster de casos de COVID-19, associados 
ao Lar Barro Senior Residence, no Barro, na freguesia de Santa Maria, São Pedro e Matacães. 

COVID-19; Proteção Civil 

 

 

 

 



Listagem com as principais notícias de 10 de dezembro de 2020 a 18 de fevereiro de 2021 

 

2021-01-15 

Rua da Eletricidade vai ser dinamizada no segundo semestre deste ano 
Trata-se do resultado de uma candidatura apresentada pelo Município ao projeto “Living 
Streets”, uma iniciativa da agência Oeste Sustentável, cujo objetivo é tornar ruas de 
localidades nacionais em pontos de encontro sustentáveis. 

Cultura; Mais 

2021-01-15 

COVID-19: Reforço da Base Local de Voluntariado 
O Serviço Municipal de Proteção Civil de Torres Vedras e a Cruz Vermelha Portuguesa - 
Delegação de Torres Vedras estão a reforçar a Base Local de Voluntariado para atuar na resposta 
à pandemia de COVID-19. 

COVID-19; Proteção Civil 

2021-01-15 

Câmara Municipal de Torres Vedras prolonga apoio à restauração local 
O apoio à restauração local por parte da Câmara Municipal de Torres Vedras foi prolongado. A 
partir de 15 de janeiro, e durante o período de um mês ou até ser atingido o montante global 
de 25 mil euros, a autarquia irá suportar os custos associados às entregas ao domicílio das 
refeições confecionadas pelos restaurantes locais. 

Economia 

2021-01-16 

COVID-19: Situação epidemiológica na Casa de Repouso Enseada da Harmonia 
Foi identificado no Concelho de Torres Vedras um novo cluster de casos de COVID-19, associados 
à Casa de Repouso Enseada da Harmonia, em Casal Barreirinha, na freguesia União das 
Freguesias de A dos Cunhados e Maceira. 

COVID-19; Proteção Civil 

2021-01-18 

Carnaval de Torres Vedras cancela as suas atividades 
O Carnaval de Torres Vedras é a expressão mais visível da identidade deste território e une 
todos os torrienses numa festa única, aguardada ano após ano com entusiasmo por foliões vindos 
de todo o país. Em 2020 o Carnaval foi celebrado imediatamente antes da chegada da epidemia 
de COVID-19 a Portugal. 

COVID-19; Cultura 
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2021-01-19 

Aproveitamento hidroagrícola dos rios do Concelho vai ser estudado 
O Município assinou com a empresa Aqualogos um contrato de aquisição de serviços para a 
elaboração de estudos e projetos relativos ao aproveitamento hidroagrícola do Vale do Sizandro 
e do Vale do Alcabrichel. 

Economia; Obras 

2021-01-19 

COVID-19: Situação epidemiológica no Lar Nossa Senhora D'Ajuda 
Foi identificado no concelho de Torres Vedras um novo cluster de casos de COVID-19, associados 
ao Lar Nossa Senhora D'Ajuda, em Ramalhal, na freguesia de Ramalhal. 

COVID-19; Proteção Civil 

2021-01-20 

Biblioteca Municipal de Torres Vedras reativa serviço de empréstimo domiciliário 
A Biblioteca Municipal de Torres Vedras encontra-se encerrada ao público, devido às medidas 
de controlo da pandemia previstas no Decreto n.º 3-A/2021, de 14 de janeiro. O serviço de 
empréstimo domiciliário “Biblioteca Porta a Porta” foi, por isso, reativado. 

Cultura 

2021-01-20 

Medidas Locais de Apoio no âmbito da COVID-19 
A Câmara Municipal de Torres Vedras tem em vigor um conjunto de medidas locais de apoio no 
âmbito da COVID-19. Estas medidas temporárias visam apoiar famílias, empresas e tecido 
associativo do Concelho, tendo em conta as dificuldades que resultam da situação de pandemia. 

Atividade física; COVID-19; Cultura; Desenvolvimento social; Economia 

2021-01-20 

Remodelação do Serviço de Urgência do Hospital de Torres Vedras vai avançar 
O lançamento do concurso para remodelação do Serviço de Urgência do Hospital de Torres 
Vedras foi autorizado pelo Governo. A intervenção no valor de 1,6 milhões de euros irá melhorar 
as condições para os utentes e profissionais daquela unidade do Centro Hospitalar do Oeste 
(CHO). 

Mais 
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2021-01-23 

COVID-19: Situação epidemiológica no Lar de Santo António 
Foi identificado no concelho de Torres Vedras um novo cluster de casos de COVID-19, associados 
ao Lar de Santo António, em Campelos, na freguesia de União das Freguesias de Campelos e 
Outeiro da Cabeça. 

COVID-19; Proteção Civil 

2021-01-31 

COVID-19: Situação epidemiológica na Casa de Repouso Costa de Prata 
Foi identificado no concelho de Torres Vedras um novo cluster de casos de COVID-19, associados 
à Casa de Repouso Costa de Prata, em Ponte do Rol, na freguesia de Ponte do Rol. 

COVID-19; Proteção Civil 

2021-02-03 

Movimento "Cama Solidária" chegou a Torres Vedras 
O movimento “Cama Solidária” chegou hoje a Torres Vedras, com o objetivo de apoiar os 
profissionais que estão na primeira linha do combate à pandemia. 

Mais 

2021-02-05 

COVID-19: Câmara Municipal presta apoio em diversas áreas no âmbito da pandemia 
Em resposta à pandemia causada pela doença COVID-19, a Câmara Municipal de Torres Vedras, 
em articulação com o Delegado de Saúde do ACES Oeste Sul, tem vindo a implementar um 
conjunto de apoios com vista a reduzir os riscos de contágio e mitigar os efeitos da pandemia. 

COVID-19; Proteção Civil 

2021-02-05 

Inscrições abertas para o projeto “O Mar Começa Aqui” 
As inscrições para o projeto “O Mar Começa Aqui”, no âmbito do programa "Eco-Escolas", 
encontram-se abertas até dia 28 de fevereiro. Trata-se de um projeto da Associação Bandeira 
Azul da Europa, que no Concelho é coordenado pelo Centro de Educação Ambiental, em parceria 
com os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Torres Vedras e a empresa Águas do 
Tejo Atlântico. 

Ambiente; Educação 
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2021-02-10 

Linhas de Torres Vedras pré-selecionadas para Marca do Património Europeu 2021 
A candidatura das Linhas de Torres Vedras, apresentada pela Rota Histórica das Linhas de Torres 
(RHLT), foi selecionada pelo júri nacional de pré-seleção dos sítios para atribuição da Marca do 
Património Europeu 2021. 

Cultura; Turismo 

2021-02-11 

Terrenos municipais foram reconvertidos com a plantação de espécies autóctones 
Terrenos municipais anteriormente ocupados por eucaliptos e outros que se encontravam 
incultos foram reconvertidos, com a plantação de espécies de árvores autóctones, no âmbito 
do programa “Floresta nas Linhas 20.30”. 

Ambiente; Mais 

2021-02-11 

COVID-19: Posto de Vacinação de Torres Vedras vai funcionar na Expotorres 
O Posto de Vacinação Contra a COVID-19 de Torres Vedras entra em funcionamento na próxima 
semana, no Pavilhão Multiusos da Expotorres.  

COVID-19; Proteção Civil 

2021-02-12 

Rede viária do Concelho tem sido alvo de intervenções 
Essas intervenções têm consistido em reabilitações de pavimento, macadamizações e 
pavimentações, reparações de pavimento, execução de passeios e limpeza de bermas e valetas. 

Mobilidade; Obras 

2021-02-12 

Carnaval de Torres Vedras presta homenagem aos profissionais da linha da frente 
O Monumento ao Carnaval de Torres Vedras foi hoje implantado na Praça da República. Com o 
título “A máscara faz a homenagem”, o Monumento constitui-se como um tributo de Torres 
Vedras a todos os que têm estado na linha da frente do combate à pandemia e neles reconhece 
o esforço de todos os portugueses e portuguesas. 

Cultura; Mais; Turismo 

2021-02-17 

Smart Farm Colab lidera consórcio para criar polo de inovação digital 
O Smart Farm Colab lidera um consórcio de 16 entidades que tem como objetivo a 
implementação do SFDIH - Smart Farm Digital Innovation Hub, um polo de inovação digital para 
o setor agroalimentar. 

Economia 


