
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I 

Listagem com as principais notícias do 
período a que reporta a informação 

 

  



Listagem com as principais notícias de 1 de fevereiro a 31 de março de 2022 

 

2022-02-01 
Terapia de escrita foi dinamizada no âmbito do Plano Local de Leitura de Torres 
Vedras 
No âmbito do Plano Local de Leitura de Torres Vedras, decorreu entre os meses de outubro e 
dezembro uma atividade de terapia de escrita dirigida a utentes da Associação Dianova Portugal 
– Intervenção em Toxicodependências e Desenvolvimento Social. 

Cultura; Desenvolvimento social 

2022-02-02 
Mais dois finalistas no Poetry SLAM de Torres Vedras 
No segundo round do Poetry SLAM foram escolhidos mais dois finalistas, Maria João Costa e 
Karol Ruszkiewicz. 

Cultura 

2022-02-03 
Obra do Centro para a Sustentabilidade do Mar e Zonas Costeiras está a iniciar-se 
A cerimónia de assinatura do auto de consignação para a execução da empreitada de 
reabilitação do antigo posto da guarda fiscal de Porto Novo para a criação no mesmo do Centro 
para a Sustentabilidade do Mar e Zonas Costeira realizou-se no dia 1 de fevereiro. 

Ambiente; Educação; Obras 

2022-02-04 
Cartão Branco foi aplicado no Campeonato Municipal de Futebol 
No passado sábado, dia 29 de janeiro, verificaram-se duas situações de aplicação do Cartão 
Branco no Campeonato Municipal de Futebol, nas quais foram distinguidos o atleta Diogo Gomes 
(do Cerca FC) e o treinador David Machado (do SCU Campelense). 

Atividade física 

2022-02-04 
Protocolo entre o Município e o ISCTE promove formação e investigação 
O Município de Torres Vedras assinou um protocolo de cooperação com o ISCTE – Instituto 
Universitário de Lisboa ao início da tarde desta sexta-feira, 4 de fevereiro. O protocolo foi 
assinado pela presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras e pela Reitora do ISCTE. 

Educação 

2022-02-05 
“AeroVacina” “aterrou” no centro de Torres Vedras 
“Cidade Carnaval” é como se intitula este ano o Monumento do Carnaval de Torres Vedras, o 
qual já está patente na Praça da República. 

Mais; Turismo 

 



Listagem com as principais notícias de 1 de fevereiro a 31 de março de 2022 

 

2022-02-08 
Órgão da Misericórdia continua a ser valorizado com a realização de ciclo musical 
Entre 4 de novembro e 5 de fevereiro teve lugar, na Igreja da Misericórdia, o VI Ciclo de Órgão 
de Torres Vedras, tendo o programa do mesmo consistido em três grandes concertos (um 
concerto de Ano Novo, um concerto de Natal e um concerto de Santa Cecília) e em quatro 
miniconcertos "à la carte". 

Cultura 

2022-02-08 
Escuteiros do Oeste celebram 50 anos no Torres Vedras LabCenter 
A exposição “50 anos Núcleo do Oeste” foi inaugurada no dia 5 de fevereiro, no Torres Vedras 
LabCenter. A mostra, que está patente até 27 de fevereiro, insere-se num conjunto de 
iniciativas que visam comemorar os 50 anos do Núcleo do Oeste do Corpo Nacional de Escutas. 

Cultura 

2022-02-09 
Complexo Desportivo Municipal Manuel Marques será ampliado 
Tiveram início hoje as obras de ampliação do Complexo Desportivo Municipal Manuel Marques, 
onde passarão a existir mais dois campos relvados sintéticos que darão apoio a todo o futebol 
de formação do Sport Cube União Torreense (SCUT). 

Atividade física 

2022-02-09 
Município está representado na direção da Artemrede 
A vice-presidente e vereadora da Área da Cultura da Câmara Municipal, Ana Umbelino, faz parte 
da recém empossada direção da Artemrede, ocupando o cargo de vogal. 

Cultura 

2022-02-10 
Alunos do Concelho participaram em atividade de ilustração científica 
O projeto “Conhecer para Preservar | Ouriço-do-MAR” continua a promover a Literacia do 
Oceano junto dos alunos do Concelho. No dia 27 de janeiro, decorreu a atividade “Estudos de 
ilustração científica – Ouriço-do-Mar”, em meio digital, dirigida a alunos do 3.º ciclo do ensino 
básico e do ensino secundário de três escolas. 

Ambiente 

2022-02-10 
Linhas de Torres Running Challenge: fusão de desporto, história e turismo militar 
A edição deste ano do evento Linhas de Torres Running Challenge foi apresentada esta quarta-
feira, 9 de fevereiro, no Auditório do Edifício Paços do Concelho, em Torres Vedras. O evento, 
que consiste num conjunto de provas desportivas, decorre no próximo dia 9 de abril. 

Atividade física 



Listagem com as principais notícias de 1 de fevereiro a 31 de março de 2022 

 

2022-02-12 
Escola Básica Carlos Bernardes foi inaugurada 
A Escola Básica Carlos Bernardes, em Turcifal, foi inaugurada durante a tarde de ontem, 11 de 
fevereiro. O equipamento, que entrou em funcionamento no início do ano letivo, foi 
oficialmente inaugurado no dia em que se assinalou o aniversário de nascimento de Carlos 
Bernardes (1968-2021). 

Educação 

2022-02-15 
Espólio da coleção de José Ramos relacionado com o Carnaval foi transferido para o 
CAC 
A parte da coleção de José Ramos de que constam elementos relacionados com a história do 
Carnaval de Torres Vedras está agora depositada nas reservas do Centro de Artes e Criatividade, 
onde está a ser devidamente tratada para posteriormente ser disponibilizada para consulta por 
via digital. 

Cultura; Turismo 

2022-02-17 
Torres Vedras integra projeto de promoção da acessibilidade e inclusão 
O projeto “+ Acesso para Todos — Por Comunidades Mais Inclusivas” foi apresentado esta quinta-
feira, 17 de fevereiro, no auditório do Centro de Artes e Criatividade de Torres Vedras. A 
Câmara Municipal de Torres Vedras integra esta iniciativa da Associação Salvador. 

Desenvolvimento social; Mobilidade 

2022-02-17 
Acordeões do Mundo é finalista dos Iberian Festival Awards 
O Acordeões do Mundo — Festival Internacional de Acordeão de Torres Vedras está na fase final 
dos Iberian Festival Awards, sendo um dos 10 finalistas das categorias de Melhor Festival e 
Melhor Festival em Espaço Fechado. 

Cultura 

2022-02-18 
Torres Vedras marca presença na Nauticampo 
O concelho de Torres Vedras está representado na Nauticampo - Salão Internacional de 
Navegação de Recreio, Desporto Aventura, Caravanismo e Piscinas, que se realiza de 16 a 20 
de fevereiro, na FIL, em Lisboa. 

Economia 

2022-02-18 
Câmara aprovou proposta de recomendação para “Uma nova mobilidade para o 
Oeste” 
A Câmara Municipal, na sua mais recente reunião, pronunciou-se favoravelmente por maioria 
sobre uma proposta de recomendação para “Uma nova mobilidade para o Oeste”, a qual se 
baseia num estudo promovido pela Comunidade Intermunicipal do Oeste. 

Mobilidade 



Listagem com as principais notícias de 1 de fevereiro a 31 de março de 2022 

 

2022-02-21 
Plantação de 600 árvores e arbustos autóctones na Serra de São Julião 
Cerca de 600 árvores e arbustos autóctones foram plantados na Serra de São Julião, numa ação 
que decorreu na passada sexta-feira, 18 de fevereiro. Sobreiro, medronheiro, carvalho 
português, alfarrobeira, zambujeiro, azinheira e carvalho alvarinho foram espécies plantadas, 
numa área de 1,5 hectares. 

Ambiente 

2022-02-21 
Vencedores da Fase Municipal do Concurso Nacional de Leitura foram apurados 
A atividade final da edição deste ano letivo da Fase Municipal de Torres Vedras do Concurso 
Nacional de Leitura realizou-se no dia 17 de fevereiro, no auditório do Edifício dos Paços do 
Concelho. 

Cultura; Educação 

2022-02-22 
Antestreia do documentário "Matrafonas" 
No dia 20 de fevereiro o Centro de Artes e Criatividade de Torres Vedras foi palco da antestreia 
do documentário "Matrafonas". Laura Rodrigues destacou a importância e incentivo deste 
trabalho realizado por Mariana Castelo Branco, com imagens captadas ao longo da preparação 
do Carnaval em 2020. 

Cultura 

2022-02-24 
Museu do Ciclismo Joaquim Agostinho esteve na 48.ª Volta ao Algarve 
O Museu do Ciclismo Joaquim Agostinho esteve presente na 3.ª etapa da 48.ª Volta ao Algarve, 
que decorreu no passado dia 18 de fevereiro, com a partida em Almodôvar e a chegada em 
Faro, na qual participaram 155 ciclistas de 25 equipas provenientes de 24 países diferentes. 

Atividade física 

2022-02-25 
Pista Municipal de Atletismo recebeu provas de apuramento para o Mega Sprinter 
A Pista Municipal de Atletismo Carlos Lopes foi palco das provas de apuramento da fase de 
escola do Mega Sprinter, no dia 23 de fevereiro. 

Atividade física 

2022-02-25 
Acordo de parceria foi assinado para a gestão de futuros alojamentos estudantis 
Esse acordo de parceria, que visa a exploração e gestão de alojamentos estudantis que estão a 
ser criados no centro histórico da Cidade, envolve o Município e o Politécnico de Leiria. 

Educação; Obras 

 



Listagem com as principais notícias de 1 de fevereiro a 31 de março de 2022 

 

2022-03-04 
Comemorações dos 100 anos do Carnaval de Torres estão a começar a ser gizadas 
O auditório do Centro de Artes e Criatividade acolheu no dia 2 de março a sessão de 
apresentação do Plano para as Comemorações do Centenário do Carnaval de Torres Vedras. 

Mais; Turismo 

2022-03-08 
Torres Vedras acolheu mais um Corta-Mato do Desporto Escolar do Oeste 
O Parque Verde da Várzea, em Torres Vedras, acolheu na manhã do dia 4 de março, de novo, 
o Corta-Mato da Coordenação Local do Desporto Escolar do Oeste. 

Atividade física; Educação 

2022-03-08 
Município cedeu espaço ao Núcleo de Árbitros de Futebol de Torres Vedras 
A inauguração da sede do Núcleo de Árbitros de Futebol de Torres Vedras aconteceu no dia 4 
de março, sendo que a mesma situa-se no centro histórico da Cidade, em espaço cedido pelo 
Município. 

Atividade física 

2022-03-09 
Música Ibérica e Mediterrânica em destaque no Centro de Artes e Criatividade 
Palimpsesto, Ciclo de Música Ibérica e Mediterrânica, uniu músicos e culturas de Portugal, 
Espanha, Grécia e Turquia. 

Cultura 

2022-03-09 
Carnaval de Torres Vedras foi assinalado em contexto pandémico 
Em contexto adverso, decorrente da situação de pandemia que (ainda) se vive, o Carnaval de 
Torres Vedras não deixou este ano de ser assinalado, embora num formato diferente, que 
apelou de forma particular a uma reflexão sobre a história e identidade do evento. 

Mais; Turismo 

2022-03-09 
Concurso Mundial de Sauvignon leva especialistas internacionais a Torres Vedras 
O 13.º Concurso Mundial de Sauvignon irá decorrer em Torres Vedras nos dias 18 e 19 de março. 
A competição foi apresentada esta terça-feira, 8 de março, na Garrafeira Venceslau, no 
Mercado Municipal de Torres Vedras. A presidente da Câmara Municipal recordou que o concurso 
esteve agendado para 2021. 

Economia; Turismo 

 

 



Listagem com as principais notícias de 1 de fevereiro a 31 de março de 2022 

 

2022-03-09 
Conferência promoveu reflexão sobre o Dia Internacional da Mulher 
A Câmara Municipal de Torres Vedras assinalou o Dia Internacional da Mulher com uma 
conferência que refletiu sobre o papel da mulher no século XXI, que decorreu no Auditório do 
Edifício Paços do Concelho esta terça-feira, dia 8 de março. 

Mais 

2022-03-09 
Produtores de Torres Vedras presentes no Circuito Mundial de Surf 
Torres Vedras esteve representada, a convite da OesteCIM, no MEO Pro Portugal 2022, prova da 
World Surf League (WSL), que decorreu na praia dos Supertubos, em Peniche, entre 3 e 7 de 
março. 

Economia 

2022-03-10 
Pastel de Feijão de Torres Vedras esteve na 1.ª edição da Sagal Expo 
O Município de Torres Vedras esteve representado na Sagal Expo 2022 - Feira Internacional de 
Exportação dos Sabores de Portugal, que decorreu de 7 a 9 de março, na Feira Internacional de 
Lisboa (FIL). Nesta primeira edição da feira, dois produtores de Pastel de Feijão de Torres 
Vedras estiveram presentes no stand da Comunidade Intermunicipal do Oeste (OesteCIM). 

Economia 

2022-03-11 
Câmara Municipal está envolvida em ações de ajuda humanitária à Ucrânia 
Um autocarro da Câmara Municipal integra uma "caravana humanitária" organizada para auxiliar 
o povo da Ucrânia, sendo que a Câmara Municipal associou-se também a uma campanha com o 
mesmo objetivo realizada a partir de A dos Cunhados. 

Desenvolvimento social; Mais 

2022-03-15 
Inauguração da exposição “Os rostos por detrás da máscara” 
O núcleo apresenta 33 máscaras dos rituais festivos do nordeste transmontano, e está inserido 
na exposição permanente do Centro de Artes e Criatividade. 

Cultura 

2022-03-17 
Câmara Municipal está a contribuir para o fomento da participação cívica em S. Tomé 
Uma comitiva da iniciativa de intercâmbio “Participação Cívica e Desenvolvimento em São 
Tomé e Príncipe” foi recebida no Edifício Multisserviços da Câmara Municipal, tendo na ocasião 
sido realizada uma apresentação que abordou iniciativas do Município na área da participação 
cívica. 

Mais 
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2022-03-18 
Jovens criaram projetos para solucionar desafios sociais no Concelho 
Novas ideias para solucionar desafios sociais no Concelho foram criadas por jovens no âmbito 
do “Reboot TV”, um evento organizado pela Câmara Municipal, que decorreu entre os dias 11 
e 13 de março, a partir do Centro de Artes e Criatividade. 

Desenvolvimento social; Educação 

2022-03-21 
Município de Torres Vedras participou na BTL 
Integrado no stand Oeste Portugal, o Município de Torres Vedras esteve representado na Bolsa 
de Turismo de Lisboa (BTL), que se realizou entre 16 e 20 de março na FIL, no Parque das 
Nações, em Lisboa. Alterações climáticas e sustentabilidade ambiental foram as temáticas 
centrais do espaço expositivo, tendo como base o Plano Intermunicipal de Adaptação às 
Alterações Climáticas do Oeste (Oeste PIAAC). 

Economia; Turismo 

2022-03-21 
Primeira fase do projeto “Territórios de Impacto Social” chegou ao fim 
A primeira fase do projeto “Territórios de Impacto Social” terminou. “Saúde Mental em Torres 
Vedras” foi o tema selecionado pelas entidades envolvidas neste primeiro momento, estando 
no centro das propostas de ação coletiva que irão resultar da próxima fase. 

Desenvolvimento social 

2022-03-22 
Comissões Sociais de Freguesia e Interfreguesias retomaram atividade 
As três Comissões Sociais de Freguesia e Interfreguesias da Rede Social de Torres Vedras 
retomaram a sua atividade. As primeiras reuniões para elaboração e início de implementação 
dos planos de ação decorrem durante o mês de março, após as eleições para a constituição dos 
grupos executivos. 

Desenvolvimento social 

2022-03-22 
Município firma parceria com a Associação Estufa para gestão do “EcoCampus” 
O Município de Torres Vedras assinou um acordo de parceria com a Associação Estufa — 
Plataforma Cultural com vista à gestão partilhada do programa de empreendedorismo 
“EcoCampus”. O acordo foi assinado na manhã desta segunda-feira, 21 de março, na Cadriceira. 

Economia 

2022-03-22 
Meia Maratona de Torres Vedras teve a sua primeira edição 
A primeira edição da BMW Banix Meia Maratona de Torres Vedras, um evento desportivo que 
contou com o apoio institucional da Câmara Municipal, realizou-se este domingo, dia 20 de 
março. 

Atividade física 
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2022-03-22 
Serviços municipais têm realizado ações relacionadas com a praga da lagarta do 
pinheiro 
Relacionado com o controlo desta praga no Concelho, os serviços municipais têm procedido à 
remoção mecânica de ninhos e/ou lagartas em procissão, à colocação de painéis informativos 
em diversos espaços públicos e à realização de tratamentos preventivos por meio de 
endoterapia. 

Ambiente; Proteção Civil 

2022-03-22 
Plano de Contingência para Situações de Seca de Torres Vedras foi ativado 
O Plano de Contingência para Situações de Seca de Torres Vedras foi ativado hoje, 22 de março, 
após ter sido aprovado em reunião de Câmara. Elaborado pela Câmara Municipal de Torres 
Vedras, o plano tem como principal objetivo garantir uma resposta atempada e eficiente à 
evolução da situação de seca. 

Ambiente 

2022-03-23 
Torres Vedras participou no Seminário de Adaptação Local às Alterações Climáticas 
O Município de Torres Vedras participou no 5.º seminário anual adapt.local.21, que decorreu 
em Amarante, no dia 18 de março. O seminário foi organizado pela Rede de Municípios para a 
Adaptação Local às Alterações Climáticas que, no dia anterior, realizou a sua Assembleia Geral 
Constitutiva. 

Ambiente 

2022-03-24 
“Emergência Cultural” foi apresentado em fórum sobre participação cívica 
O programa “Emergência Cultural Torres Vedras 2020” foi apresentado no fórum “Recuperar a 
participação cívica em Portugal”, que decorreu nos dias 17 e 18 de março, em Valongo. A 
vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Torres Vedras, Ana Umbelino, participou no 
evento. 

Cultura 

2022-03-24 
Poetry Slam a caminho da final de Torres Vedras 
Já estão escolhidos os seis finalistas do Poetry SLAM Torres Vedras a decorrer no dia 29 de abril 
no Centro de Artes e Criatividade. 

Cultura 

2022-03-24 
Câmara Municipal apoia o acolhimento e a integração de migrantes ucranianos 
A Câmara Municipal de Torres Vedras tem acompanhado a crise humanitária resultante do 
conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que começou no dia 24 de fevereiro de 2022. 

Desenvolvimento social; Proteção Civil 
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2022-03-25 
Torres Vedras recebeu o Concurso Mundial de Sauvignon 
O 13.º Concurso Mundial de Sauvignon decorreu em Torres Vedras nos dias 18 e 19 de março. A 
competição reuniu no Dolce CampoReal Lisboa cerca de 70 enólogos, sommeliers, distribuidores 
e jornalistas, nacionais e internacionais, que constituíram o júri. 

Turismo 

2022-03-25 
Torres Vedras está envolvido em intercâmbio que aproxima Oeste dos Países Baixos 
Um memorando de entendimento envolvendo os municípios de Torres Vedras, Sobral de Monte 
Agraço e Middelburg (capital da província neerlandesa da Zelândia) foi assinado hoje, dia 25 de 
março, no Edifício dos Paços do Concelho. 

Ambiente; Cultura; Economia; Educação; Mais 

2022-03-25 
Carnaval de Torres Vedras é Património Cultural Imaterial nacional 
O Carnaval de Torres Vedras é Património Cultural Imaterial nacional. A Direção-Geral do 
Património Cultural (DGPC) aprovou o pedido de registo do evento no Inventário Nacional do 
Património Cultural Imaterial apresentado pela Câmara Municipal de Torres Vedras. 

Cultura 

2022-03-28 
Acordeões do Mundo eleito Melhor Festival nos Iberian Festival Awards 
O Acordeões do Mundo — Festival Internacional de Acordeão de Torres Vedras é o vencedor 
nacional da categoria de Melhor Festival dos Iberian Festival Awards. A presidente da Câmara 
Municipal de Torres Vedras, Laura Rodrigues, recebeu o prémio no sábado passado, 26 de 
março. 

Cultura 

2022-03-29 
Torres Vedras associou-se à iniciativa “Coros pela Paz” 
Torres Vedras foi uma das 150 cidades europeias que se juntou à iniciativa “Coros pela Paz”. 
No dia 27 de março, pelas 11h00, em frente à Câmara Municipal, reuniram-se dezenas de 
pessoas para cantar "Dona Nobis Pacem" (Dai-nos a Paz), uma composição atribuída a Mozart. 

Cultura 

2022-03-29 
Obra da Unidade de Saúde de São Pedro da Cadeira vai avançar 
A empreitada da futura Unidade de Saúde de São Pedro da Cadeira terá início em breve. O auto 
de consignação da obra foi assinado hoje, 29 de março, no edifício que será requalificado para 
receber aquela unidade de saúde. 

Desenvolvimento social; Obras 
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2022-03-30 
Iniciativa voltou a promover o empreendedorismo em Torres Vedras 
A “Semana INOV-E - Empreender em Torres Vedras”, iniciativa que decorre da dinamização do 
programa "TORRES INOV-E" (o qual é promovido pela Câmara Municipal e pela associação 
ESTUFA), teve a sua sétima edição, entre os dias 14 e 21 de março. 

Economia 

2022-03-30 
Município associou-se mais uma vez à “Hora do Planeta” 
Nesse âmbito as luzes do Edifício dos Paços do Concelho, do Edifício Multisserviços da Câmara 
Municipal e do Museu Municipal Leonel Trindade foram desligadas este sábado, dia 26 de março, 
entre as 20h30 e as 21h30. 

Ambiente 

2022-03-30 
Município assinalou o Dia Nacional dos Centros Históricos 
Para assinalar o Dia Nacional dos Centros Históricos, a Câmara Municipal proporcionou na manhã 
do dia 27 de março uma visita guiada ao centro histórico de Torres Vedras. 

Cultura; Turismo; Urbanismo 

 


