
3/3/2014 Município hasteou Bandeira da Rede de Cidades e Vilas de Excelência ‹ Artigos ‹ Câmara Municipal de Torres Vedras

http://www.cm-tvedras.pt/artigos/detalhes/municipio-com-bandeira-da-rede-de-cidades-e-vilas-de-excelencia/ 1/2

›

›

›

›

›

›

›

›

›

›

›

›

›

›

MUNICÍPIO

CONCURSOS

CONSULTA

PÚBLICA

TURISMO

ÁREAS DE INTERVENÇÃO

Ambiente

Cultura

Desenv. social

Desporto

Economia

Educação

Info. geográfica

Juventude

Mobilidade

Orden. do território

Proteção civil

Séniores

Urbanismo

ATENDIMENTO

REGULAMENTOS

REQUERIMENTOS

CONTACTOS

18 de novembro de 2013 A +  -    

Notícias

Município hasteou Bandeira da Rede
de Cidades e Vilas de Excelência

O Município de Torres Vedras hasteou na passada sexta-feira, 15 de novembro, a

Bandeira da Rede de Cidades e Vilas de Excelência, numa cerimónia que decorreu no

Átrio do Edifício Multisserviços da Câmara Municipal e que contou com as presenças

do vice-presidente da câmara, Carlos Bernardes, do representante desta Rede, Pedro

Ribeiro da Silva e de Paula Teles, Presidente do  Instituto de Cidades e Vilas com

Mobilidade.

O Município de Torres Vedras é, pela ação simbólica do hastear desta bandeira,

reconhecido pelo trabalho que tem desenvolvido nesta área de atuação e assume-se

como ”município de excelência”.

De salientar que Torres Vedras é membro-fundador da Rede de Cidades e Vilas de

Excelência, que conta, à data, com cerca de meia centena de cidades/vilas aderentes e

e cujo objetivo é fomentar o trabalho conjunto, em várias temáticas, que possibilite

melhorar o quotidiano das populações.

Com efeito, o empenho do Município de Torres Vedras é um contributo para que as

cidades e vilas possam tornar-se mais inclusivas, possuindo, consequentemente, um

desenvolvimento sustentável e melhor turismo.

Notícias Recentes

28 fevereiro 2014

Parque Escolar municipal tem
acolhido obras de manutenção

Mais de 40 estabelecimentos de ensino

do concelho da responsabilidade da

Câmara Municipal foram recentemente

intervencionados. (...)

28 fevereiro 2014

Investimentos municipais na
área educativa ultrapassam os
dois milhões de euros

A Câmara Municipal está a investir

durante o corrente ano letivo um valor

estimado de 2.342.615 euros em várias

ações na área educativa. (...)

28 fevereiro 2014

Educação artística tem dado
“asas” à liberdade

A Liberdade é durante o corrente ano

letivo o tema central das atividades do

serviço educativo da Paços – Galeria

Municipal. (...)

Notícias
Relacionadas

28 fevereiro 2014

Recente edifício do Centro de
Educação Ambiental é um
espaço de sucesso

O natal, o inverno e a natureza foram

nos últimos meses mote para trabalhos

de expressão (...)

19 fevereiro 2014

Espaços nas imediações do
Convento da Graça estão a ser
requalificados

Espaços situados junto ao Convento da

Graça, em Torres Vedras, estão a ser

alvo de (...)

19 fevereiro 2014

Câmara Municipal realizou
ação de limpeza costeira

No início do mês de fevereiro teve lugar

uma ação de limpeza manual de lixo

marinho em vários (...)
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