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

Listagem com as principais notícias de 9 de novembro de 2019 a 10 de fevereiro de 2020

2019-11-12

Torres Vedras recebeu os parceiros do projeto europeu “Colourful Children”
O Município de Torres Vedras recebeu, entre 21 e 25 de outubro, os parceiros do projeto
europeu “Colourful Children – Promote Gender Equality at Preschool Level”, para uma semana
de formação dos educadores de infância e da equipa envolvida na iniciativa.
Desenvolvimento social; Educação

2019-11-12

Torres Vedras juntou agentes turísticos para celebrar Dia Mundial do Enoturismo
Torres Vedras assinalou o Dia Mundial do Enoturismo, este domingo, reunindo operadores
turísticos para um dia de visita a quintas e adegas do Concelho. O programa teve início no
Museu Municipal Leonel Trindade, onde Carlos Bernardes, presidente da Câmara Municipal de
Torres Vedras, recebeu os 12 profissionais do setor que participaram na atividade.
Turismo
2019-11-12

Acordos para a execução dos projetos do Orçamento Participativo assinados
Os projetos selecionados no âmbito da 4.ª edição do Orçamento Participativo da Câmara
Municipal foram publicamente apresentados.
Tal aconteceu esta sexta-feira, dia 8 de novembro, numa cerimónia realizada no Edifício dos
Paços do Concelho, no decorrer da qual foram entregues cheques simbólicos aos proponentes
respetivos e assinados os acordos de colaboração.
Mais

2019-11-13

Torres Vedras debateu os próximos 40 anos rumo à sustentabilidade
“Torres Vedras no caminho da sustentabilidade: os próximos 40 anos” foi a conferência que
decorreu no auditório do Edifício dos Paços do Concelho, esta segunda-feira. Torres Vedras deu,
assim, início ao seu feriado municipal ao celebrar os 40 anos da elevação da então vila a cidade,
promovendo uma reflexão sobre o futuro, a sustentabilidade e as alterações climáticas.
Mais

2019-11-13

Centenário da Escola Secundária Municipal de Torres Vedras foi assinalado
A Escola Secundária Municipal de Torres Vedras comemorou 100 anos, no passado dia 3 de
novembro. Antigos alunos e professores reuniram-se para assinalar o centenário daquele
estabelecimento de ensino, que deu depois lugar ao Liceu Nacional de Torres Vedras e,
posteriormente, à Escola Secundária Madeira Torres.
Cultura; Educação
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2019-11-13

Passado, presente e futuro cruzaram-se na Sessão Solene do Feriado Municipal
Em véspera de Dia de S. Martinho, o Teatro-Cine voltou a acolher a Sessão Solene Celebrativa
do Feriado Municipal.
Com a presença de centenas de munícipes, a sessão teve início com a performance Roendo
Lucidez, levada a cabo pelos alunos do projeto “Performact”, a qual contou com a exibição de
um filme da autoria de Luís Matos e música de Joana Guerra.
Mais

2019-11-13

Beatriz Flamino é a grande vencedora do Festival das Vindimas de Torres Vedras
A final da 39.ª edição do Festival das Vindimas encerrou com “chave de ouro” a programação
das Festas da Cidade de Torres Vedras, no dia 11 novembro. O Pavilhão Multiusos do Parque
Regional de Exposições encheu-se para a eleição da Rainha das Vindimas, título que nesta
edição foi atribuído a Beatriz Flamino, candidata da Freguesia de Ponte do Rol.
Mais

2019-11-14

Do popular ao vanguardismo no Acordeões do Mundo
Em época propícia, de castanhas e água-pé, que convidam às sonoridades do acordeão, o
Concelho acolheu mais um festival dedicado a este instrumento musical, no qual o mesmo foi
abordado na sua dimensão mais popular mas também num registo moderno e vanguardista.
Cultura; Mais

2019-11-14

Seniores do Concelho (re)encontraram-se nas Tasquinhas
A Câmara Municipal, em parceria com as juntas de freguesia, voltou a convidar os seniores do
Concelho a passarem uma agradável tarde nas Tasquinhas das Festas da Cidade que funcionaram
no Pavilhão Multiusos.
Seniores

2019-11-14

Produtos endógenos em destaque nas Festas da Cidade de Torres Vedras
Mais de 80 atividades deram forma ao programa da 16.ª edição das Festas da Cidade de Torres
Vedras, que decorreu entre 26 de outubro e 11 de novembro. Cultura, gastronomia e desporto
uniram-se em torno da tradição para 17 dias de festa, que contaram com a participação de
cerca de 40 mil pessoas.
Cultura; Mais
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2019-11-15

Paisagem Protegida Local representada em feira de turismo de natureza
A Paisagem Protegida Local das Serras do Socorro e Archeira esteve presente na 11.ª edição da
feira ObservaNatura que decorreu em Setúbal, entre os dias 9 e 10 de novembro, sob o tema
"A Natureza vem à cidade".
Ambiente

2019-11-18

Centro e Física são as primeiras praias do país com certificação ISO 13009:2015
As praias Centro e da Física, em Santa Cruz, são as primeiras zonas balneares, a nível nacional,
certificadas pela SGS Portugal pelo normativo ISO 13009:2015 (Serviço de turismo e afins –
Requisitos e recomendações para operar numa praia). A cerimónia de entrega do respetivo
certificado decorreu no dia 16 de novembro, data em que se assinala o Dia Nacional do Mar.
Ambiente

2019-11-19

Câmara Municipal dedicou um mês a atividades relacionadas com a Alimentação
“Sensibilizar para não Desperdiçar”. Foi com este mote que a Câmara Municipal dedicou o mês
de outubro à temática da Alimentação.
Garantir o acesso ao alimento seguro, saudável e nutritivo é também tarefa da família, o que
se relaciona com a adoção de estilos de vida sustentáveis, tendo, neste sentido, sido escolhidas
e desenvolvidas, no âmbito da iniciativa, várias atividades direcionadas às crianças dos jardins
de infância e escolas do 1.º ciclo do ensino básico da rede publica do Concelho, mas também
abrangendo as famílias e a população em geral.
Desenvolvimento social; Educação

2019-11-19

Procedimentos de segurança em caso de sismo voltaram a ser testados
Eram 11h15 do dia 15 de novembro quando o alarme ecoou no Edifício da Câmara Municipal.
Tratava-se de mais uma edição do exercício "A Terra Treme", o qual foi praticado por muitos
funcionários municipais que executaram durante um minuto os três gestos básicos previstos no
âmbito do mesmo: baixar, proteger e aguardar.
Proteção Civil

2019-11-19

Projeto de concessionário da praia de Santa Cruz-Centro distinguido em concurso
O projeto “Praia livre de beatas”, promovido pelo concessionário Búzios Good Times, da Praia
de Santa Cruz-Centro, obteve o terceiro lugar no concurso Boas Práticas 2019.
Ambiente; Turismo
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2019-11-20

Qualidade da água pública do Concelho de novo reconhecida
O "selo da qualidade exemplar da água para consumo humano" foi mais uma vez atribuído aos
SMAS (Serviços Municipalizados de Água e Saneamento).
Esta entidade municipal torriense foi uma das 60 que receberam esta distinção num universo
de cerca de 250 entidades nacionais que foram alvo de avaliação.
Mais

2019-11-20

Habitantes da Encosta de S. Vicente voltaram a reunir-se em sessão participativa
O edifício em construção do Centro de Artes e Criatividade (antigo Matadouro Municipal)
acolheu este sábado, dia 16 de novembro, a terceira das sessões participativas dedicadas ao
programa de regeneração urbana da Encosta de S. Vicente.
Mais; Obras; Urbanismo

2019-11-20

Escola Básica de São Pedro da Cadeira inaugurada pela ministra da Coesão
Um dos maiores investimentos municipais no Concelho foi inaugurado este domingo, dia 17 de
novembro.
Trata-se da Escola Básica de São Pedro da Cadeira, equipamento que vem melhorar
substancialmente as condições de aprendizagem e de estadia das crianças da freguesia de São
Pedro da Cadeira que frequentam o ensino pré-escolar e o 1.º ciclo do ensino básico. Localizada
nas proximidades da associação local, esta escola de “última geração" tem capacidade para
mais de 350 alunos e uma área de 939 m2.
Educação; Obras

2019-11-20

Município lançou programa que visa tornar Torres Vedras “mais verde”
No âmbito da 10.ª edição da Reflorestação Nacional, o Município de Torres Vedras apresentou
ontem, nos Viveiros Municipais, o programa “Torres Vedras +VERDE”.
Ambiente

2019-11-21

Espaço exterior da EB/JI Padre Francisco Soares vai ser requalificado
O espaço exterior da Escola Básica com Jardim de Infância Padre Francisco Soares vai ser
requalificado, no âmbito de um projeto participativo que envolveu educadores, professores,
auxiliares de ação educativa, encarregados de educação e, principalmente, as crianças.
Educação
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2019-11-22

Concelho acolheu mais uma Semana da Diabetes
O Dia Mundial da Diabetes (14 de novembro) foi mais uma vez assinalado pela Câmara Municipal,
em parceria com um conjunto de entidades, com uma semana de atividades dedicadas à
respetiva temática.
Desenvolvimento social

2019-11-22

"Estendal dos Direitos" está a sensibilizar para os direitos das crianças
Estendal dos Direitos. Assim se denomina a intervenção patente no jardim do antigo edifício da
Creche do Povo (na Avenida Tenente Valadim) com que a CPCJ (Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens) de Torres Vedras se associou às comemorações do 30.º aniversário da
assinatura da Convenção sobre os Direitos da Criança, que se assinalou no dia 20 de novembro.
Desenvolvimento social

2019-11-25

Projeto de Torres Vedras distinguido no Prémio Manuel António da Mota
A Câmara Municipal recebeu uma menção honrosa no âmbito do Prémio Manuel António da
Mota, graças à dinamização do projeto “Conhecer para Preservar | Rede Natura 2000”.
Ambiente; Educação

2019-11-25

Torres Vedras comemorou os 40 anos de cidade com o concerto “Carmina Burana”
O Pavilhão Multiusos, em Torres Vedras, encheu-se para o concerto comemorativo dos 40 anos
da elevação de Torres Vedras a cidade. A cantata Carmina Burana foi a obra interpretada pelos
260 músicos em palco, na noite de 23 de novembro.
Cultura

2019-11-25

IP garante que a modernização da Linha do Oeste está em curso
A Infraestruturas de Portugal - IP esclareceu hoje que “não há nenhuma suspensão ou
cancelamento de qualquer obra do Ferrovia 2020, e que todos os investimentos previstos
executar no âmbito do Ferrovia 2020 estão em desenvolvimento e serão concretizados até final
de 2023.”
Mobilidade
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2019-11-26

Torres Vedras dinamizou projeto na área da Economia Circular
“Compras Circulares Torres Vedras”. Tratou-se do mais recente projeto da Câmara Municipal
na área das compras públicas sustentáveis, o qual resultou de uma candidatura ao Fundo
Ambiental.
Economia; Mais

2019-11-26

Rearborização da Rua António Leal d’Ascensão arrancou
Dezenas de alunos da Escola Básica do 1.º Ciclo Conquinha participaram ontem na plantação de
árvores na Rua António Leal de Ascensão, em Torres Vedras. O presidente da Câmara Municipal
de Torres Vedras, Carlos Bernardes, e as vereadoras Ana Umbelino e Laura Rodrigues juntaram
a esta ação, que integra o programa “Torres Vedras +VERDE”.
Ambiente

2019-11-27

“TORRES INOV-E” organiza encontro entre projetos/empresas Incubadas
Projetos/empresas incubados no "TORRES INOV-E" juntaram-se no dia 9 de novembro, no Torres
Vedras LabCenter, espaço da incubadora física deste programa de empreendedorismo.
Economia

2019-11-27

Bandeira do “Eco Escolas” foi hasteada na Escola Básica de Torres Vedras
O Município comemorou o Dia Internacional Eco Escolas com o hastear da bandeira verde do
respetivo programa, no dia 12 de novembro, na Escola Básica de Torres Vedras, um ato que
contou com a presença do presidente da Câmara Municipal, Carlos Bernardes.
Ambiente; Educação; Mais

2019-11-28

Largos anos dos seniores da região voltaram a ser enriquecidos
A 22.ª edição da Festa Sénior decorreu durante o ano para voltar a animar os já largos anos da
vida dos seniores da região.
O evento teve início em janeiro com o IX Encontro Intermunicipal de Coros: Notas de Ano Novo,
na Casa da Cultura da Ponte do Rol, tendo chegado ao seu término, em outubro, com uma visita
à Igreja de Santo Quintino, no Sobral de Monte Agraço.
Mais; Seniores
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2019-11-28

Eventos em Torres Vedras abordaram a temática da Economia Social
22 de novembro foi em Torres Vedras dia dedicado à Economia Social.
Nesse dia o auditório do Edifício dos Paços do Concelho e o Espaço Primavera acolheram,
respetivamente, e em paralelo, dois eventos relacionados com aquela temática: o European
Social Economy Regions e o Social Impact Forum.
Desenvolvimento social; Economia

2019-11-28

Ciclo de Conferências a Oeste refletiu sobre o futuro da saúde na região
O Ciclo de Conferências a Oeste - Torres Vedras 2019 terminou, no dia 23 de novembro, com
uma conferência dedicada ao tema "A descentralização e uma visão para o futuro da saúde no
Oeste". O encontro do Fórum Saúde XXI reuniu 53 participantes no Auditório do Edifício dos
Paços do Concelho.
Desenvolvimento social

2019-11-29

Torres Vedras reconhecida como “Autarquia + Familiarmente Responsável”
O Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis voltou a reconhecer o trabalho
desenvolvido pelo Município de Torres Vedras, durante o ano de 2018, com a
distinção “Autarquia + Familiarmente Responsável 2019”. A cerimónia de entrega do galardão,
na qual esteve presente a vereadora do Desenvolvimento Social da Câmara Municipal de Torres
Vedras, Ana Umbelino, realizou-se no dia 27 de novembro, em Coimbra.
Desenvolvimento social

2019-11-30

Edil torriense defende papel dos municípios no combate às alterações climáticas
No decorrer do Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), o
presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, Carlos Bernardes, usou da palavra para
alertar para a situação de emergência climática em que nos encontramos, referindo que
Portugal será um dos países da União Europeia mais afetado pelos efeitos das alterações
climáticas.
Agenda 2030; Ambiente; Economia; Mobilidade; Ordenamento do território

2019-12-02

OesteCIM apresenta proposta para redução do preço do passe inter-regional
O Conselho Intermunicipal do Oeste deliberou solicitar ao Governo a adição de 1,5 milhões de
euros ao PART 2020 (Programa de Apoio à Redução Tarifária) especificamente para suportar
deslocações inter-regionais entre o Oeste e a Área Metropolitana de Lisboa (AML).
Mobilidade
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2019-12-02

Porto de pesca da Assenta vai ser requalificado
A adjudicação da empreitada para a requalificação do porto de pesca da Assenta e construção
do respetivo muro de contenção foi aprovada na mais recente reunião da Câmara Municipal.
Economia; Obras

2019-12-02

Centro histórico vai acolher residências para estudantes do ensino superior
Três edifícios situados no centro histórico de Torres Vedras vão ser reabilitados com vista à
criação de residências para estudantes do ensino superior.
Educação; Juventude; Obras; Urbanismo

2019-12-02

Torres Vedras participou de novo na organização de encontro de Voluntariado
Almada foi o concelho que este ano acolheu o Encontro Intermunicipal de Voluntariado, o qual
desde 2015 congrega vários municípios, de entre os quais Torres Vedras, na sua realização.
Desenvolvimento social

2019-12-02

Torres Vedras distinguido no concurso “Melhores Municípios para Viver”
O Programa de Sustentabilidade na Alimentação Escolar - PSAE, desenvolvido pelo Município de
Torres Vedras, foi o vencedor do concurso “Melhores Municípios para Viver”, na categoria
social. Este concurso, organizado pelo Instituto de Tecnologia Comportamental, pretende
distinguir projetos emblemáticos de diversas áreas de atuação e de diversos municípios do país.
Educação

2019-12-02

Torres Vedras ficou entre os finalistas do Prémio de Políticas Públicas do ISCTE
A Câmara Municipal de Torres Vedras foi uma das cinco finalistas do Prémio IPPS-ISCTE Políticas
Públicas, na categoria de administração local. A distinção foi atribuída às Políticas Sociais de
Habitação do Município, que vão para além dos tradicionais realojamentos em habitação social,
com apoios concretos às comunidades mais desfavorecidas.
Desenvolvimento social
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2019-12-03

35.º Dia Nacional do Enólogo foi celebrado no Concelho
O Dia Nacional do Enólogo foi este ano comemorado pela Associação Portuguesa de Enologia
(APE) no Concelho.
Essa comemoração aconteceu na sexta-feira, dia 29 de novembro, num local de elevado valor
histórico – a Quinta da Póvoa, situada perto do Casal Barbas, também conhecida como
“Wellington Nest”, ou seja, o quartel-general do duque de Wellington, aquando da terceira
invasão napoleónica a Portugal.
Economia

2019-12-03

Magia natalícia de regresso…
A magia e a fantasia do Natal estão de regresso a Torres Vedras e a Santa Cruz.
Ao princípio da noite desta sexta-feira, dia 29 de novembro, as iluminações de Natal foram
inauguradas na zona central destas localidades, em atos públicos que contaram com a presença
do presidente da Câmara Municipal.
Economia; Turismo

2019-12-04

Obras de remodelação da Unidade de Saúde da Ventosa inauguradas
Melhores cuidados de Saúde na freguesia da Ventosa...
A respetiva unidade foi ampliada e requalificada, uma intervenção que foi inaugurada ontem,
dia 3 de dezembro, pela ministra da Saúde, Marta Temido.
Desenvolvimento social; Obras

2019-12-05

Trabalho do Município na área do desporto de novo distinguido
Torres Vedras foi distinguido pelo terceiro ano consecutivo como “Município Amigo do
Desporto”.
Esta distinção foi atribuída pela Cidade Social e pela Associação Portuguesa de Gestão do
Desporto (APOGESD), no dia 29 de novembro, no decorrer do vigésimo congresso desta última
entidade, considerando a intervenção do Município no desenvolvimento desportivo, refletido
em resultados obtidos, e a adoção pelo mesmo de processos de melhoria contínua ao nível do
trabalho que realiza no domínio desportivo.
Atividade física
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2019-12-05

Município associou-se ao Dia Internacional da Cidade Educadora
“Escutar a Cidade para a Transformar” foi este ano o tema do Dia Internacional da Cidade
Educadora, celebrado a 30 de novembro.
O Município associou-se a esta efeméride dando destaque a algumas das atividades que tem
estado a desenvolver relacionadas com a mesma.
Educação

2019-12-05

Site da Câmara Municipal distinguido em estudo
O site da Câmara Municipal foi distinguido como o segundo melhor na vertente de
“Participação” no âmbito do estudo “Presença na Internet das Câmaras Municipais
Portuguesas”.
Mais

2019-12-06

Torres Vedras marcou presença em seminário de investimento em Londres
A Agência Investir Torres Vedras marcou presença no "Seminário de Investimento: Portugal –
Japão", que se realizou no dia 3 de dezembro, no Financial Times, em Londres.
Economia

2019-12-09

Festival de Música Antiga nomeado para os Iberian Festival Awards
O Festival de Música Antiga de Torres Vedras foi nomeado para a 5.ª edição dos Iberian Festival
Awards, na categoria “Melhor Novo Festival”. O concurso, promovido pela Associação
Portuguesa de Festivais de Música, visa distinguir os melhores festivais que se realizam na
Península Ibérica.
Cultura

2019-12-09

Primeiro compostor comunitário do Concelho instalado em Santa Cruz
O primeiro compostor comunitário do concelho de Torres Vedras foi inaugurado na passada
sexta-feira, 6 de dezembro. Instalado numa área residencial na Rua General Humberto Delgado,
em Santa Cruz, este compostor integra o projeto-piloto “Compostim”.
Ambiente
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2019-12-10

“EcoPontas & PapaChicletes” chegam a Torres Vedras
A cidade de Torres Vedras conta com novas estruturas para recolha de pontas de cigarros e
pastilhas elásticas no espaço público. O projeto “EcoPontas & PapaChicletes” pretende reduzir
a disseminação destes resíduos na cidade contando, para isso, com a colaboração da população,
que os poderá depositar nestes equipamentos.
Ambiente
2019-12-10

Freguesia do Turcifal vai contar com uma nova escola básica
A construção da futura Escola Básica do Turcifal teve início hoje, com a cerimónia de
lançamento da primeira pedra. O novo equipamento escolar, com capacidade para 231
crianças, concentrará todos os alunos da Freguesia do Turcifal que frequentem o ensino préescolar e o 1.º ciclo do ensino básico.
Educação; Obras

2019-12-11

Torres Vedras assinalou Dia Internacional do Voluntariado
Torres Vedras assinalou o Dia Internacional do Voluntariado com um conjunto de iniciativas que
promoveu a reflexão em torno da importância daquela atividade. (Des)plastificar foi a ação da
Comissão Social Inter-Freguesias do Interior da Rede Social de Torres Vedras, que consistiu na
limpeza e recolha de pendões plásticos e lixo diverso.
Desenvolvimento social

2019-12-11

Torres Vedras acolheu o 2.º Congresso de Alojamento Local Oeste Portugal
A segunda edição do Congresso de Alojamento Local Oeste Portugal decorreu no dia 4 de
dezembro, no Teatro-Cine de Torres Vedras. O encontro contou com cerca de 250 participantes
que se juntaram para debater os desafios inerentes à atividade turística e soluções para
aumentar a competitividade e dinâmica do setor na região.
Economia; Turismo

2019-12-11

Novembro foi, pelo terceiro ano, Mês da Ciência no Concelho
Pelo terceiro ano consecutivo, o Município organizou a iniciativa “Novembro, mês da Ciência &
Tecnologia”, de forma a assinalar o Dia Nacional da Cultura Científica (24 de novembro).
Educação; Mais
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2019-12-11

OesteCim sensibilizou crianças do Concelho para as alterações climáticas
A execução do Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Oeste (Oeste
PIAAC) passou na manhã desta segunda-feira, dia 9 de dezembro, pela Escola Básica de Dois
Portos.
Ambiente; Educação

2019-12-13

Paisagem Protegida participou no Mercado de Natal das Áreas Protegidas
A Paisagem Protegida Local das Serras do Socorro e Archeira esteve presente no Mercado de
Natal das Áreas Protegidas, que decorreu, esta terça-feira, na sede do Instituto da Conservação
da Natureza e das Florestas, em Lisboa.
Ambiente

2019-12-16

"Tricô(n)tando", uma atividade em crescendo na Fábrica das Histórias
“Todas as palavras tecem tapeçarias imaginárias que é preciso fazer crescer e colorir”
“O Cão e o Galo eram dois grandes amigos e ambos com espírito aventureiro. Um dia decidiram
deixar a quinta onde moravam e partir à aventura para verem o mundo…”.
Cultura

2019-12-17

Seniores “ativos” voltaram a agitar a Cidade…
O quotidiano da zona histórica da Cidade voltou a ser agitado pelos seniores do “Mexa-se para
a Vida!”.
Tal aconteceu no âmbito do encontro de Natal deste projeto, que se realizou no dia 12 de
dezembro, reunindo cerca de 450 elementos do mesmo a partir do Parque Regional de
Exposições.
Atividade física; Seniores

2019-12-17

Empresário torriense distinguido pela carreira dedicada ao setor dos transportes
José Paulo Duarte recebeu o Prémio Carreira, atribuído pela revista Logística&Transportes
Hoje, no dia 5 de dezembro. O fundador da empresa torriense Transportes Paulo Duarte foi
reconhecido pelo seu percurso profissional dedicado ao setor da logística e transportes.
Economia

Listagem com as principais notícias de 9 de novembro de 2019 a 10 de fevereiro de 2020

2019-12-17

Rações Valouro reconhecida como “Maior & Melhor Empresa”
A Rações Valouro foi distinguida como a melhor empresa nacional do mercado da Alimentação,
Bebidas e Tabaco, pelo seu desempenho no ano de 2018. O prémio foi entregue no passado dia
3 de dezembro no âmbito da 30.ª edição das 500 Maiores e Melhores Empresas, uma iniciativa
da revista Exame em parceria com a Informa D&B e a Deloitte.
Economia

2019-12-18

“Temporada Darcos” continua a projetar-se no panorama artístico europeu
De Torres Vedras para a Europa…
A “Temporada Darcos” é uma iniciativa na área da música clássica que, tendo como ponto de
partida o Concelho, e sendo coorganizada pela Câmara Municipal, continua a projetar-se com
crescente relevância no panorama musical nacional e europeu. Em 2019 teve a sua 12.ª edição
que se saldou por um retumbante sucesso.
Cultura

2019-12-18

Ronda de atendimentos presidenciais prosseguiu em A dos Cunhados
A ronda de atendimentos descentralizados do presidente da Câmara Municipal prosseguiu na
manhã de hoje, dia 18 de dezembro, na União das Freguesias de A dos Cunhados e Maceira.
Mais

2019-12-20

Atividade física informal continua a ser promovida pelo Município
A Câmara Municipal de Torres Vedras continua a apostar na promoção da atividade física
informal, através do programa “Torres Vedras Running”. Este programa anual é composto por
corridas abertas à participação da população e pela oferta semanal de grupos informais de
corrida e caminhada.
Atividade física

2019-12-23

Casalinhos de Alfaiata recordou o dia em que o vento soprou mais forte
Para assinalar os 10 anos da ciclogénese explosiva que afetou o concelho de Torres Vedras, o
Pinhal de Casalinhos de Alfaiata acolheu, esta segunda-feira, a inauguração da exposição 23 de
dezembro de 2009. Quando o vento soprou mais forte. “Foi uma situação tremendamente
assustadora” começou por recordar o presidente da Junta de Freguesia de Silveira, Luís Pedro
Silva, evocando a noite em que se registaram rajadas de vento a mais de 200 km/h.
Ambiente; Proteção Civil
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2019-12-26

Preço dos passes volta a descer
Os passes dos transportes públicos do território da OesteCIM – Comunidade Intermunicipal do
Oeste terão novos preços a partir de janeiro. Através do PART – Programa de Apoio à Redução
Tarifária 2020, o passe inter-regional entre Torres Vedras e a Área Metropolitana de Lisboa
passará a custar 70 €, um valor que engloba passes combinados com os serviços da Carris e do
Metro naquela área.
Mobilidade

2019-12-30

Torres Vedras foi pioneira em iniciativa na área da Economia Social
A iniciativa “Território de Impacto de Torres Vedras” foi desenvolvida durante o ano, com a
particularidade de ter sido pioneira em Portugal.
Desenvolvimento social; Economia

2019-12-30

15 anos de “Atitude Positiva”
O projeto “Atitude Positiva”, promovido pelo Académico de Torres Vedras, completou, em
2019, 15 anos de implementação, com um balanço bastante positivo, dado o sucesso que o seu
trabalho tem granjeado junto de alunos, pais, encarregados de educação, auxiliares de ação
educativa e professores.
Desenvolvimento social; Educação; Juventude

2020-01-02

Passagem de ano em Santa Cruz: milhares de pessoas de olhos postos no mar
Milhares de pessoas rumaram a Santa Cruz para uma passagem de ano de “olhos postos no mar”.
Na noite de 31 de dezembro, as ruas do centro da localidade encheram, assim como os seus
locais “privilegiados” para assistir ao espetáculo de fogo de artifício lançado do miradouro da
Praia Formosa.
Mais

2020-01-04

Comunicado sobre urgência pediátrica do Hospital de Torres Vedras
Nos últimos dias o serviço de urgência pediátrica do Hospital de Torres Vedras tem tido
perturbações no seu serviço devido à falta de médicos pediatras. A Câmara Municipal de Torres
Vedras tem estado a acompanhar o assunto em permanência com a administração do Centro
Hospitalar do Oeste (CHO) e o Ministério da Saúde.
Desenvolvimento social
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2020-01-06

Crianças tiveram férias de Natal (bem) animadas pela Câmara Municipal
Umas férias de Natal bem animadas foram de novo proporcionadas pela Câmara Municipal às
crianças do Concelho.
Tal aconteceu com o programa “Tempo de Férias – Natal 019”, que decorreu entre os dias 18
de dezembro e 3 de janeiro.
Educação

2020-01-06

A aposta de Torres Vedras na mitigação das alterações climáticas
O trabalho em torno do combate às alterações climáticas pautou o trabalho do Município de
Torres Vedras ao longo da última década, com reflexos nas mais variadas esferas da vida da
população. O ano de 2019 não foi exceção e ficou marcado pelo forte contributo do Concelho
para a mitigação deste fenómeno.
Ambiente; Mobilidade; Proteção Civil

2020-01-07

Tradicionais Janeiras foram cantadas na Câmara e no Mercado Municipal
Em Dia de Reis, as Janeiras voltaram a ser cantadas no edifício da Câmara Municipal por
“miúdos” e “graúdos”.
Este ano foram as crianças da Creche do Povo e da creche da Santa Casa da Misericórdia de
Torres Vedras, bem como o coro da Universidade Sénior de Torres Vedras, a interpretarem
perante elementos do executivo municipal os tradicionais cânticos de Natal e Ano Novo.
Educação; Mais; Seniores

2020-01-08

Torres Vedras com urgência pediátrica garantida
Na sequência das perturbações que têm vindo a afetar o normal funcionamento da urgência
pediátrica do Hospital de Torres Vedras, o presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras,
Carlos Bernardes, garantiu, esta quarta-feira, que o serviço não irá encerrar. “As soluções estão
encontradas e passam, essencialmente, por podermos garantir a permanência do serviço de
pediatria em Torres Vedras e as urgências da pediatria a funcionar 24 sobre 24 horas, 365 dias
no ano” adiantou, acrescentando que o funcionamento desses serviços será garantido por
profissionais daquela unidade de saúde e por prestadores de serviços.
Desenvolvimento social
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2020-01-09

Reflorestação Nacional tem passado por Torres Vedras
Torres Vedras voltou a associar-se ao grande movimento de reflorestação nacional que se
realiza anualmente por altura da celebração do Dia da Floresta Autóctone.
Tal aconteceu com várias ações promovidas pela Câmara Municipal, em parceria com diversas
entidades, no âmbito da 10.ª edição da Semana da Reflorestação Nacional, promovida pelo
Movimento Plantar Portugal.
Ambiente; Educação; Mais

2020-01-09

Voluntários dinamizaram limpeza e plantação de espécies autóctones
As margens da Ribeira da Conquinha, afluente do Rio Sizandro, foram alvo de uma ação de
voluntariado no passado dia 29 de dezembro. A intervenção, que decorreu no troço junto ao
Barro, consistiu na limpeza e remoção de infestantes (como canas e silvas) e na plantação de
cerca de 100 espécies autóctones (como choupo, freixo, amieiro, salgueiro, ulmeiro,
tamargueira e carvalho-alvarinho).
Ambiente

2020-01-10

Permitida a circulação de canídeos na Praça Dr. Alberto Manuel Avelino
A circulação de canídeos na Praça Dr. Alberto Manuel Avelino, em Torres Vedras, passou a ser
permitida. A alteração foi aprovada pelo executivo municipal em reunião de Câmara realizada
no passado dia 7 de janeiro.
A Praça Dr. Alberto Manuel Avelino estava compreendida na zona considerada como Parque do
Choupal, zona essa que é interdita a animais conforme o Edital n.º 60/2015, de 31 de agosto.
Com esta alteração, a praça em causa deixa de integrar a área do Parque do Choupal e,
consequentemente, deixa de estar interdita a animais.
Ambiente

2020-01-10

Torres Vedras apoia a Capital Verde Europeia 2020
Na véspera da cerimónia de abertura da Capital Verde Europeia 2020, Torres Vedras marcou
presença em várias ações do programa, que decorreram ao longo desta sexta-feira. O
presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, Carlos Bernardes, participou nas atividades
que deram forma a um dia dedicado às Capitais Verdes Europeias, e que contou com a presença
do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, e do vereador do Ambiente,
Clima e Energia e Estrutura Verde da Câmara Municipal de Lisboa, José Sá Fernandes, cidade
que recebe a distinção.
Ambiente
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2020-01-15

Campanha municipal voltou a trazer a magia natalícia a Torres Vedras
A campanha dinamizada pelo Município e a ACIRO (Associação Comercial, Industrial e Serviços
da Região Oeste) com o intuito de promover as compras no comércio tradicional durante a
época natalícia voltou a fazer as delícias de “miúdos” e “graúdos”.
Cultura; Economia; Mais

2020-01-16

Câmara Municipal aprovou protocolo com 17 medidas para Hospital de Torres Vedras
A Câmara Municipal de Torres Vedras aprovou, esta quarta-feira, um protocolo de cooperação
a celebrar com o Centro Hospitalar do Oeste (CHO) que pretende implementar “soluções
duradouras de correção, melhoria e diferenciação da prestação de serviços de saúde” na
Unidade de Torres Vedras do CHO.
Desenvolvimento social

2020-01-17

Espaço Primavera continua a proporcionar formações para jovens
Um conjunto de workshops para os jovens do Concelho vai ser proporcionado pela Câmara
Municipal durante este ano.
A apresentação do respetivo plano aconteceu no dia 15 de janeiro, no Espaço Primavera Centro Municipal da Juventude.
Juventude

2020-01-17

Agenda Maior: 32 atividades dão forma a programa cultural sénior
A Agenda Maior é o novo programa cultural sénior que irá promover 32 atividades artísticas,
formativas e lúdicas ao longo deste ano nos concelhos de Torres Vedras, Arruda dos Vinhos,
Bombarral, Cadaval, Lourinhã e Sobral de Monte Agraço. O programa, que sucede à Festa
Sénior, foi apresentado esta sexta-feira no Salão Nobre da Câmara Municipal da Lourinhã, uma
vez que o VIII Congresso de Envelhecimento Ativo irá, este ano, decorrer na Lourinhã, a 27 de
maio.
Desenvolvimento social

2020-01-20

Projeto "Missão Educar II" continua a apostar na formação de docentes
No âmbito do projeto “Missão Educar II - Professores em Ação na Europa”, do Programa
Erasmus+, decorreram nos meses de outubro e novembro, mais três mobilidades de docentes
do Concelho.
Educação
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2020-01-20

Atendimentos nos postos de turismo do Concelho aumentaram em 2019
O número de atendimentos nos postos de turismo do Concelho tem vindo a aumentar.
No posto de turismo de Torres Vedras registaram-se, em 2019, 3.256 atendimentos, mais 58 do
que no ano anterior.
Economia; Turismo

2020-01-20

“Fora da Caixa”: EB de Chãos já tem tabelas de basquetebol
A Escola Básica (EB) de Chãos conta com duas novas tabelas de basquetebol. A instalação deste
equipamento decorreu no âmbito do “Fora da Caixa”, projeto participativo que recolhe
expectativas, desejos e opiniões dos alunos do 1º ciclo do Ensino Básico do concelho de Torres
Vedras. O projeto participativo começou por ser implementado na freguesia de Freiria, mas irá
circular pelas outras freguesias do Concelho.
Educação

2020-01-20

Município tem participado com distinção na iniciativa “Network for role models”
Devido ao seu trabalho a favor da promoção dos direitos sociais de todo(a)s, no âmbito da
iniciativa europeia “Network for role models”, o Município foi distinguido com o Prémio
Inclusivo E+, atribuído pela agência nacional Erasmus+, no IV Seminário Erasmus+, o qual se
subordinou à temática “Equidade e Inclusão: Potencialidades e Programa Call 2020”.
Desenvolvimento social

2020-01-21

Antes da sua 5.ª edição, Orçamento Participativo foi alvo de reflexão
O Orçamento Participativo de Torres Vedras foi alvo de reflexão, numa sessão realizada esta
sexta-feira, dia 17 de janeiro, no Torres Vedras LabCenter.
A mesma teve início com uma intervenção de boas vindas levada a cabo pela vereadora da Área
da Participação e Cidadania da Câmara Municipal, que efetuou um enquadramento da sessão.
Mais

2020-01-21

Rede viária municipal do Concelho tem estado a ser intervencionada
O Caminho Municipal 1055, na localidade da Fonte Grada, foi recentemente alvo de reparação.
Trata-se de uma empreitada da responsabilidade dos SMAS (Serviços Municipalizados de Água e
Saneamento), a qual visa a reparação de vias onde os mesmos estiveram a realizar intervenções.
Mobilidade; Obras
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2020-01-22

Primeira edição do Granfondo Torres Vedras Montejunto foi apresentada
Torres Vedras e Montejunto serão ligados pela primeira vez por meio de um granfondo, que se
realizará no próximo dia 19 de abril, Dia Mundial da Bicicleta.
Atividade física; Turismo

2020-01-22

Presidente da Câmara deslocou-se aos Campelos para realizar atendimentos
A União das Freguesias dos Campelos e Outeiro da Cabeça foi o local escolhido pelo presidente
da Câmara Municipal para a continuação da sua ronda de atendimentos descentralizados.
Mais

2020-01-23

Balanço do ano de 2019
Os municípios têm vindo a conhecer os mais diversos desafios, que convergem no objetivo de
garantir a qualidade de vida das populações, cujos anseios e necessidades cada vez mais
distintos exigem uma resposta pronta e eficaz por parte da administração local. Foi neste
contexto que em 2019 celebrámos o 40º aniversário da elevação da vila de Torres Vedras a
cidade destacando, precisamente, o papel de todos os torrienses na construção e no
desenvolvimento deste território.
Mais

2020-01-24

Formação avançada em Gerontologia foi apresentada
Uma formação avançada em “Gerontologia e cuidados centrados na pessoa idosa” vai ser
proporcionada pela Câmara Municipal e o Campus Neurológico Sénior a partir do próximo mês
de fevereiro.
Desenvolvimento social; Seniores

2020-01-24

Sessões de participação juvenil percorreram o Concelho
Os jovens torrienses foram chamados à participação cívica, por meio de uma ronda de sessões
a eles destinada, que percorreu várias freguesias do Concelho durante o ano transato.
Juventude

2020-01-24

Comissão Distrital de Defesa da Floresta de Lisboa reuniu-se em Torres Vedras
O Centro de Educação Ambiental acolheu no dia 21 de janeiro a 14.ª reunião da Comissão
Distrital de Defesa da Floresta de Lisboa.
Ambiente; Mais; Proteção Civil
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2020-01-24

Filme sobre Santa Cruz nomeado em competição internacional da FITUR
O filme promocional turístico Santa Cruz – Torres Vedras foi nomeado para o prémio de “Melhor
Filme Internacional de Promoção de uma Cidade Fitur 2020” da FITUR Film & Video
Competition, competição internacional da FITUR – Feira Internacional de Turismo que decorre
em Madrid, Espanha, até domingo. A entrega de prémios decorreu esta quinta-feira na capital
espanhola.
Turismo

2020-01-24

Torres Vedras participou em conferência da Aliança ODS Portugal
A Câmara Municipal de Torres Vedras esteve representada na conferência comemorativa do
quarto aniversário da Aliança ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) Portugal, que
decorreu no passado dia 21 de janeiro. A vice-presidente da Câmara Municipal, Laura Rodrigues,
apresentou, na ocasião, o Programa de Sustentabilidade na Alimentação Escolar (PSAE).
Ambiente; Educação

2020-01-28

Empresa incubada no TORRES INOV-E vence prémio da Organização Mundial do Turismo
A empresa Live Electric Tours venceu a categoria de Sustentabilidade na 2ª edição da UNWTO
Tourism Startup Competition, competição mundial para startups de turismo promovida pela
Organização Mundial do Turismo. O evento recebeu mais de 5000 candidaturas de 150 países,
divididas em seis categorias. A entrega de prémios decorreu em Madrid, Espanha, a 20 de
janeiro.
Economia

2020-01-28

Ética no Desporto foi abordada junto de agentes desportivos do Concelho
“A Ética no Desporto” foi o tema de um encontro de agentes desportivos realizado este sábado,
dia 25 de janeiro, no Edifício dos Paços do Concelho.
Atividade física

2020-01-28

Ciclo de Órgão de Torres Vedras, um evento em crescendo
As sonoridades do órgão regressaram nos últimos meses à Igreja da Misericórdia com a quarta
edição do ciclo dedicado a este instrumento musical realizado em Torres Vedras.
Cultura; Turismo
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2020-01-29

Torres Vedras renovou Compromisso de Pagamento Pontual
A Câmara Municipal de Torres Vedras renovou o Compromisso de Pagamento Pontual a
fornecedores durante o ano de 2020. O objetivo da iniciativa, que se assume como um
“movimento de responsabilidade social”, passa por promover o pagamento pontual e a
competitividade da economia portuguesa.
Economia

2020-01-29

Abertura de concurso internacional para a Associação SFCOLAB
Encontra-se aberto o concurso internacional para contratação de um recurso humano para as
funções de secretário executivo do SFCOLAB – Associação SFCOLAB Laboratório Colaborativo
para a Inovação Digital na Agricultura. O concurso decorre no âmbito do concurso de
Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados aprovado pelo CENTRO 2020.
Economia

2020-01-29

Poluição marítima de plásticos deu origem a exposição
Uma exposição que aborda a poluição marítima causada por plásticos foi inaugurada este
sábado, dia 25 de janeiro, no Centro de Educação Ambiental.
Da autoria da bióloga marinha Ana Pêgo, esta mostra, composta por vários núcleos, é
constituída por exemplares de plásticos recolhidos em praias de diversos pontos do país, os
quais são apresentados ora agrupados em coleções, ora isoladamente ora apenas em fragmento.
Ambiente; Mais

2020-01-29

Ronda de atendimentos descentralizados do presidente da Câmara prossegue
Hoje, dia 29 de janeiro, foi a vez da Carvoeira receber a ronda de atendimentos
descentralizados do presidente da Câmara Municipal.
Mais

2020-01-29

Primeira habitação social do projeto Encosta foi entregue
O Município de Torres Vedras celebrou, esta quarta-feira, o primeiro contrato de arrendamento
apoiado do Programa Municipal de Habitação Social do Plano Estratégico de Desenvolvimento
Urbano (PEDU). Em causa está uma fração habitacional na Rua do Matadouro que foi alvo de
uma intervenção de reabilitação no âmbito do Plano de Ação Integrada para as Comunidades
Desfavorecidas (PAICD).
Desenvolvimento social
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2020-01-30

Vítimas do Holocausto relembradas em Torres Vedras
O Dia Internacional em Memória das Vitimas do Holocausto foi de novo assinalado em Torres
Vedras, este ano com a projeção do filme Debaixo do Céu, o que aconteceu no dia 28 de janeiro,
no Teatro-Cine.
Cultura; Educação

2020-01-31

Externato de Penafirme é a primeira “Escola Azul” do concelho
O Externato de Penafirme foi o primeiro estabelecimento de ensino do concelho de Torres
Vedras a receber a bandeira do projeto “Escola Azul”. A bandeira foi entregue na passada sextafeira, 24 de janeiro, à margem de uma reunião de apresentação do programa que decorreu no
Centro de Educação Ambiental.
Ambiente; Educação

2020-02-05

Ecocentro, um equipamento cada vez mais procurado
A quantidade de resíduos depositados no Ecocentro continua a aumentar.
Em 2019 foram depositados mais 348.000 kg de resíduos neste equipamento municipal do que
no ano anterior, no total, 1.191.062 kg de resíduos.
Ambiente; Mais

2020-02-06

Torres Vedras avança com aproveitamento hidroagrícola de Sizandro e Alcabrichel
O concelho de Torres Vedras vai avançar com o aproveitamento hidroagrícola dos rios Sizandro
e Alcabrichel. O Executivo Municipal aprovou, esta terça-feira, as minutas de protocolo a
celebrar com a Alcabrirega – Associação de Rega do Vale do Alcabrichel, a Sizanrega –
Associação de Rega do Vale do Sizandro, a Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa
e Vale do Tejo e a Águas do Tejo Atlântico que irão permitir que a água destes dois rios seja
utilizada para rega.
Ambiente

2020-02-07

Torres Vedras distinguida pela adesão ao Ano Nacional da Colaboração
A Câmara Municipal de Torres Vedras foi distinguida por ter integrado o Ano Nacional da
Colaboração, com o Plano Intermunicipal para Integração de Migrantes, o “Programa de
Sustentabilidade na Alimentação Escolar – PSAE” e o projeto “Moinhos – Formar para Inovar”.
Desenvolvimento social; Educação; Juventude

