
 

 

 

 

Anexo I 

Listagem com as principais notícias do 

período a que reporta a informação 
  



Listagem com as principais notícias de 23 de abril a 21 de junho de 2021 

 

2021-04-23 

90 propostas na próxima fase do Orçamento Participativo de Torres Vedras 
A fase de Apresentação de Propostas da 5.ª edição do Orçamento Participativo de Torres Vedras 
terminou a 16 de abril, com 90 propostas a passar à fase de Análise Técnica, que decorre até 
ao dia 30 de abril. 

Mais 

2021-04-25 

Requalificação da Praça 25 de Abril inaugurada no Dia da Liberdade 
A obra de requalificação da Praça 25 de Abril, em Torres Vedras, foi inaugurada durante a 
manhã deste domingo, em que se assinala o Dia da Liberdade. A intervenção teve como objetivo 
promover a acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida a este espaço público. 

Mobilidade; Obras 

2021-04-25 

Centro de Artes e Criatividade de Torres Vedras foi inaugurado 
O Centro de Artes e Criatividade de Torres Vedras foi inaugurado este domingo, dia 25 de abril. 
O equipamento cultural dedicado ao Carnaval dá a conhecer esta expressão cultural, que se 
manifesta em várias partes do mundo, mas também a história e as características do Carnaval 
de Torres Vedras. 

Cultura 

2021-04-27 

Conferência marca o início do projeto “Conhecer para preservar | Ouriço-do-MAR” 
O projeto “Conhecer para Preservar | Ouriço-do-MAR” teve início com uma conferência online 
sobre o tema “A importância do Oceano, o ouriço-do-mar”, que decorreu no dia 21 de abril. 

Ambiente 

2021-04-27 

Liberdade trazida por abril de novo comemorada pelo Município 
Durante o mês de abril o Município tem levado a cabo um programa comemorativo do 47.º 
aniversário da "Revolução dos Cravos", sendo de salientar do mesmo a sessão solene da 
Assembleia Municipal evocativa dessa revolução. 

Mais 

 

 

 

 



Listagem com as principais notícias de 23 de abril a 21 de junho de 2021 

 

2021-04-28 

Edifício do Centro de Artes e Criatividade nomeado para prémio de arquitetura 
europeu 
São 19 projetos de arquitetura em território português que estão nomeados para o Prémio da 
União Europeia para a Arquitetura Contemporânea Mies van der Rohe 2022. Entre eles encontra-
se o Centro de Artes e Criatividade de Torres Vedras, da autoria do arquiteto José Neves. 

Cultura 

2021-04-28 

Trabalho do "Clube Sénior" deu origem a um “Jardim de Cravos” 
Trata-se de uma instalação que está patente no átrio do auditório do Edifício dos Paços do 
Concelho, a qual é resultado de trabalhos elaborados por membros do projeto municipal “Clube 
Sénior” e com que se pretende celebrar mais um aniversário da "Revolução dos Cravos". 

Cultura; Seniores 

2021-04-29 

12 praias do concelho de Torres Vedras receberam Bandeira Azul 
A Bandeira Azul vai ser hasteada em 12 praias do concelho de Torres Vedras, durante a próxima 
época balnear. As praias distinguidas com o galardão são: Azul, Centro, Física, Formosa, Foz do 
Sizandro, Mirante, Navio, Pisão, Porto Novo, Santa Helena, Santa Rita-Norte e Santa Rita-Sul. 

Ambiente 

2021-04-29 

Cerimónia do Prémio Cooperação e Solidariedade António Sérgio realizou-se em 
Torres Vedras 
Torres Vedras acolheu a cerimónia do Prémio Cooperação e Solidariedade António Sérgio 2020, 
que teve lugar no dia 28 de abril, no Teatro-Cine da Cidade. A cerimónia integrou a 
programação da Rede de Cidades Portuguesas - Capital Europeia da Economia Social 2021, da 
qual o Município de Torres Vedras faz parte. 

COVID-19; Proteção Civil 

2021-04-30 

Candidaturas abertas para a Call for Enterprise Deep Tech 
A Call for Enterprise Deep Tech é uma iniciativa lançada pela Portugal Ventures, do grupo Banco 
Português de Fomento (BPF), em parceria com a Imprensa Nacional Casa da Moeda. A iniciativa 
irá promover o financiamento de capital de risco a projetos de I&D, assentes em ciência ou 
tecnologia, para o desenvolvimento de soluções empresariais. 

Economia 

 

 

 



Listagem com as principais notícias de 23 de abril a 21 de junho de 2021 

 

2021-05-03 

Falecimento do presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras 
É com enorme pesar que a Câmara Municipal de Torres Vedras transmite o falecimento de Carlos 
Bernardes, presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, ocorrido nesta segunda-feira, 3 
de maio. 

Mais 

2021-05-04 

Cerimónias fúnebres do presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras 
O corpo do presidente Carlos Bernardes chegará esta quarta-feira, dia 5 de maio, à Igreja de 
Nossa Senhora da Graça, em Torres Vedras. O velório público decorrerá das 18h00 às 22h00 de 
quarta-feira e das 9h00 às 10h30 de quinta-feira na nave principal da igreja. 

Mais 

2021-05-10 

Santa Cruz no regresso da Liga Mundial de Surf à Europa 
O Estrella Galicia Pro Santa Cruz presented by Noah Surf House tem arranque marcado para 
amanhã, 11 de maio, na Praia do Mirante, em Santa Cruz. Em causa está uma prova de 3000 
pontos do circuito mundial de qualificação (QS) da Liga Mundial de Surf (WSL) que irá decorrer 
até ao dia 16 de maio. 

Atividade física; Turismo 

2021-05-11 

Câmara Municipal aprovou voto de pesar pelo falecimento do seu presidente 
A Câmara Municipal aprovou por unanimidade na sua reunião realizada hoje, dia 11 de maio, 
um voto de pesar pelo falecimento do seu presidente, Carlos Bernardes. 

Mais 

2021-05-13 

Inquérito à população de Torres Vedras sobre o perfil de saúde e os serviços de saúde 
A Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, em parceria com a Câmara 
Municipal de Torres Vedras, encontra-se a desenvolver o estudo “Perfil de Saúde, 
Determinantes e Utilização dos Serviços de Saúde da população de Torres Vedras: contributos 
para o Planeamento e Intervenção em Saúde por parte dos atores municipais”. 

Desenvolvimento social 

 

 

 

 



Listagem com as principais notícias de 23 de abril a 21 de junho de 2021 

 

2021-05-14 

Vinhos de Torres Vedras premiados no Concurso Cidades do Vinho 2021 
Os produtores de Torres Vedras estiveram em destaque na 1.ª edição do Concurso Cidades do 
Vinho, que decorreu de 7 a 9 de maio, em Lagoa. Foram atribuídas nove medalhas a vinhos do 
concelho de Torres Vedras, que estiveram entre os mais de 500 vinhos a concurso. 

Turismo 

2021-05-17 

Vasco Ribeiro venceu o Estrella Galicia Santa Cruz Pro presented by Noah Surf House 
Vasco Ribeiro foi o grande vencedor do Estrella Galicia Santa Cruz Pro presented by Noah Surf 
House, que decorreu de 11 a 15 de maio, na Praia do Mirante, em Santa Cruz. A prova de 
qualificação (QS) masculina de categoria 3.000 marcou o início da época competitiva da Liga 
Mundial de Surf (WSL) na região EMEA (Europa, África e Médio Oriente). 

COVID-19; Proteção Civil 

2021-05-17 

Ciclista de Torres Vedras bateu recorde mundial em bicicleta BTT 
O ciclista Tiago Cardoso estabeleceu o recorde mundial da 24 horas a pedalar numa bicicleta 
de BTT em single speed, ou seja, de mudança única, em altimetria. Natural de Sintra, 
atualmente, Tiago Cardoso vive em Torres Vedras. 

Atividade física 

2021-05-18 

Dia Internacional contra a Homofobia, Bifobia e Transfobia assinalado em Torres 
Vedras 
A efeméride foi assinalada em Torres Vedras com o hastear da bandeira LGBT no Jardim da 
Graça e a inauguração da exposição "Xenos +" no mesmo local. 

Desenvolvimento social 

2021-05-19 

Edição deste ano letivo do Jogo do Município está a decorrer 
Durante o presente ano letivo a Câmara Municipal está a organizar, mais uma vez, o Jogo do 
Município, tendo já se realizado uma Assembleia Final do mesmo. 

Juventude 

 

 

 

 



Listagem com as principais notícias de 23 de abril a 21 de junho de 2021 

 

2021-05-20 

Município associou-se de novo ao Dia Internacional dos Museus 
Nesse âmbito foi proporcionado visitas guiadas ao Museu Municipal Leonel Trindade e ao Centro 
de Interpretação da Comunidade Judaica de Torres Vedras, bem como um recital de cantigas 
sefarditas medievais. 

Cultura 

2021-05-21 

12 praias de Torres Vedras receberam o galardão Qualidade de Ouro 2021 
A Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza atribuiu o galardão Qualidade de 
Ouro 2021 a 12 praias de Torres Vedras, reconhecendo novamente a qualidade da água balnear 
do litoral do Concelho. 

Ambiente 

2021-05-25 

Prémio Municipal de Arquitetura distinguiu projetos executados no Concelho 
A cerimónia de entrega do Prémio Municipal de Arquitetura da Câmara Municipal de Torres 
Vedras 2016-2019 decorreu no passado dia 21 de maio, em frente ao Edifício Multisserviços da 
Câmara Municipal de Torres Vedras. 

Urbanismo 

2021-05-25 

Profissionais da saúde foram homenageados no V Ciclo de Órgão de Torres Vedras 
Foi com um "Candlelight Concert" de homenagem aos profissionais da saúde que chegou ao fim 
o V Ciclo de Órgão de Torres Vedras, um evento que teve lugar na Igreja da Misericórdia, tendo 
o programa do mesmo incluído outros dois concertos e quatro mini-concertos "à la carte". 

Cultura 

2021-05-25 

Inquérito à população no âmbito da estratégia de reabilitação urbana do Concelho 
No âmbito da estratégia de reabilitação urbana do Concelho, a Câmara Municipal de Torres 
Vedras encontra-se a desenvolver uma Operação de Reabilitação Urbana para Área de 
Reabilitação Urbana (ARU) da Cidade de Torres Vedras – TVD 79. 

Ordenamento do território 

 

 

 

 



Listagem com as principais notícias de 23 de abril a 21 de junho de 2021 

 

2021-05-26 

Reunião inicial da rede de municípios portugueses criada no âmbito do projeto 
"PATH2LC" 
A OesteSustentável organizou no dia 12 de maio a reunião de "kick-off", em formato "online", 
da rede de municípios portugueses criada no âmbito do projeto "PATH2LC", o qual visa a 
descarbonização urbana até 2050. 

Ambiente 

2021-05-27 

Torres Vedras dedicou o Dia Internacional da Biodiversidade aos peixes nativos 
No âmbito das comemorações do Dia Internacional da Biodiversidade, no dia 22 de maio, o 
Centro de Educação Ambiental de Torres Vedras inaugurou a exposição "Ictiofauna nativa dos 
rios da Região Oeste" e realizou o workshop “Os peixes de água doce do concelho de Torres 
Vedras – como garantir a sua sobrevivência”. 

Ambiente 

2021-05-27 

Em tempo de pandemia a Câmara Municipal proporcionou “Sentir Cultura” 
Tratou-se de um programa que proporcionou um conjunto de propostas de âmbito cultural, as 
quais foram disponibilizadas por meio da página de Facebook da Câmara Municipal e das de 
vários serviços municipais, entre os meses de fevereiro e abril. 

Cultura 

2021-05-28 

Torres Vedras premiada com 500 mil euros pela execução do PEDU 
A Autoridade de Gestão do Programa Operacional “Centro 2020” premiou o Município de Torres 
Vedras pelo seu desempenho na execução do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de 
Torres Vedras, responsável pelas intervenções de regeneração urbana e social em curso na 
Encosta de São Vicente e de mobilidade urbana sustentável em diversas partes da Cidade. Este 
prémio corresponde a um reforço potencial do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 
(FEDER) em 517.672 €. 

Obras 

2021-06-01 

Primeira edição da Assembleia Municipal Jovem está a decorrer 
A Sessão Intermédia da primeira edição da Assembleia Municipal Jovem realizou-se no dia 28 
de maio, por via online, tendo na ocasião sido apresentados por escolas secundárias e 
profissionais do Concelho cinco projetos para eventual concretização. 

Juventude 

 

 



Listagem com as principais notícias de 23 de abril a 21 de junho de 2021 

 

2021-06-01 

Jardins de infância de Torres Vedras assinalaram Dia Internacional do Brincar 
O Dia Internacional do Brincar, que se assinalou no passado dia 28 de maio, foi celebrado nos 
jardins de infância do concelho de Torres Vedras da melhor forma, com as crianças a sair à rua 
para brincar. 

Educação 

2021-06-02 

Atribuída a primeira Bolsa de Criação Artística no âmbito do projeto "RAMA" 
A primeira Bolsa de Criação Artística concebida no âmbito do projeto “RAMA | Residências 
Artísticas” (projeto destinado a artistas, investigadores e curadores nacionais, a funcionar nas 
aldeias da Maceira e Alfeiria, com o apoio da Câmara Municipal) foi atribuída a Jéssica Gaspar. 

Cultura; Educação 

2021-06-02 

Crianças do concelho celebram a Oeste Infantil em jogo de tabuleiro 
As crianças do concelho de Torres Vedras podem, agora, celebrar a Grande Festa da Criança – 
Oeste Infantil através de um jogo de tabuleiro. A Câmara Municipal de Torres Vedras produziu 
um jogo alusivo ao evento que foi distribuído no Dia Mundial da Criança, esta terça-feira. 

Educação 

2021-06-04 

Mais um passo foi dado para a criação de um geoparque na região 
O memorando de entendimento que estabelece os termos de cooperação para a dinamização 
do aspirante Geoparque do Oeste, bem como a estrutura de gestão do mesmo e a sua 
candidatura a Geoparque Mundial da UNESCO, foi assinado no dia 27 de maio, no Edifício dos 
Paços do Concelho da Lourinhã. 

Mais 

2021-06-04 

Pista Municipal de Atletismo acolheu mais um Meeting António Fortunato 
Teve lugar ontem, dia 3 de junho, na Pista Municipal de Atletismo Carlos Lopes, mais uma 
edição do Meeting António Fortunato, evento organizado pela Câmara Municipal em parceria 
com a Associação de Atletismo de Lisboa. 

Atividade física 

 

 

 

 



Listagem com as principais notícias de 23 de abril a 21 de junho de 2021 

 

2021-06-07 

Requalificação da Vala dos Amiais foi inaugurada no Dia Mundial do Ambiente 
A requalificação paisagística e ambiental da Vala dos Amiais, na entrada norte da cidade de 
Torres Vedras, foi inaugurada este sábado, dia 5 de junho. A intervenção centrou-se na 
valorização ambiental e naturalização do espaço arborizado, sendo uma das operações do 
PARU, instrumento do PEDU. 

Ambiente 

2021-06-08 

Novos postos de vacinação contra a COVID-19 foram criados no Concelho 
O Concelho conta com três novos postos de vacinação contra a COVID-19, localizados no 
Turcifal, no Sobreiro Curvo e em Runa. 

COVID-19 

2021-06-10 

65 projetos vão estar a votação no âmbito da 5.ª edição do Orçamento Participativo 
65 projetos (48 na tipologia de projeto Freguesia e 17 na tipologia de projeto Suprafreguesia) 
vão estar a votação entre os dias 21 e 30 de junho no âmbito da 5.ª edição do Orçamento 
Participativo da Câmara Municipal. 

Mais 

2021-06-11 

Torres Vedras acolheu Campeonato de Culturismo e "Powerlifting" 
Com o apoio do Município realizou-se nos dias 5 e 6 de junho, no pavilhão desportivo da Escola 
EB 2,3 S. Gonçalo, um Campeonato de Culturismo e "Powerlifting". 

Atividade física 

2021-06-14 

Época balnear teve início no concelho de Torres Vedras 
A cerimónia de abertura da época balnear no concelho de Torres Vedras decorreu na manhã 
deste sábado, 12 de junho, na Praia Centro, em Santa Cruz. 

Ambiente; Proteção Civil 

2021-06-14 

“Da Boca à Orelha” levou a leitura à casa dos munícipes por meio das rádios locais 
Tratou-se de uma atividade dinamizada pela Fábrica das Histórias – Casa Jaime Umbelino, a 
qual consistiu na leitura de pequenas histórias, alternadamente, na Radioeste e na On fm. 

Cultura 



Listagem com as principais notícias de 23 de abril a 21 de junho de 2021 

 

2021-06-14 

Espaço de jogo e recreio da Escola Básica Gaspar Campello vai ser requalificado 
No dia 7 de junho realizou-se uma primeira reunião entre a equipa da Faculdade de Motricidade 
Humana (FMH) e a comunidade educativa da Escola Básica Gaspar Campello, com vista a dar 
início ao projeto de requalificação do espaço exterior de jogo e recreio desta escola. 

Educação 

2021-06-15 

Oferta formativa do Concelho apresentada aos alunos em eBook 
Os alunos do 9.º ano de escolaridade do Concelho receberam o eBooK “Agora Escolhe!” (link 
para o ebook), que dá a conhecer a oferta educativa disponível em Torres Vedras. Esta foi a 
solução encontrada pela Câmara Municipal de Torres Vedras para dar resposta à não realização 
do “Agora Escolhe! – Mostra de Oferta Formativa e Orientação Vocacional”. 

Educação 

2021-06-15 

Festival de música antiga voltou a trazer “vida” a igrejas do Concelho 
O III Festival de Música Antiga de Torres Vedras decorreu entre os dias 15 de maio e 13 de junho 
em várias igrejas do Concelho, tendo o respetivo programa consistido em três concertos, um 
"workshop" e um roteiro musical. 

Cultura 

2021-06-16 

Espaços municipais renovaram a certificação “Covid Safe” 
Os espaços de atendimento ao público da Câmara Municipal e dos Serviços Municipalizados de 
Água e Saneamento de Torres Vedras, no Edifício Multisserviços da Câmara Municipal, e da 
Agência Investir Torres Vedras receberam, pela segunda vez, a certificação “Covid Safe” da 
APCER. 

COVID-19 

2021-06-16 

Freguesia do Ramalhal vai ter uma nova escola básica 
Foi na presença de vários alunos que decorreu hoje, 16 de junho, a cerimónia de lançamento 
da primeira pedra da futura Escola Básica do Ramalhal. O novo equipamento, com capacidade 
para 231 alunos, agregará todas as crianças do pré-escolar e do primeiro ciclo da freguesia do 
Ramalhal. 

Educação 

 

 

 



Listagem com as principais notícias de 23 de abril a 21 de junho de 2021 

 

2021-06-16 

Agência Investir Torres Vedras renovou a certificação “Covid Safe” 
O espaço de atendimento ao público da Agência Investir Torres Vedras, recebeu, pela segunda 
vez, a certificação “Covid Safe” da APCER. 

Economia 

2021-06-17 

Centro de Educação Ambiental comemorou o Dia Mundial do Ambiente 
O Centro de Educação Ambiental (CEA) de Torres Vedras assinalou o Dia Mundial do Ambiente, 
comemorado a 5 de junho, com a colaboração numa ação de limpeza de praia e a participação 
no evento Bioblitz. 

Ambiente 

2021-06-17 

Pista Municipal de Atletismo acolheu duas competições no passado fim de semana 
A Pista Municipal de Atletismo Carlos Lopes acolheu no passado fim de semana duas 
competições: o Olímpico Jovem Regional e o Campeonato Regional de Veteranos. 

Atividade física 

2021-06-17 

Gabinete de Inserção Profissional de Torres Vedras está em funcionamento há dois 
anos 
O Gabinete de Inserção Profissional (GIP) de Torres Vedras completa hoje dois anos de 
funcionamento. Este serviço, instalado na sede da Junta de Freguesia da União das Freguesias 
de A dos Cunhados e Maceira, foi inaugurado a 17 de junho de 2019. 

Desenvolvimento social; Juventude 

2021-06-17 

Organizações de economia social apoiadas financeiramente pela Câmara Municipal 
A Câmara Municipal de Torres Vedras vai prestar apoio financeiro a 22 organizações de 
economia social do Concelho. Para esta medida, que integra o Programa Municipal de Apoio 
Extraordinário no âmbito da doença COVID-19, serão disponibilizados 107.500 euros, 
contribuindo para a sustentabilidade finan 

COVID-19; Desenvolvimento social 

 

 


