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ANA ALCÂNTARA
[ anaalcantara@badaladas.pt ]

A cidade de Torres Vedras recebeu no passado dia
5, nos Paços do Concelho, a iniciativa “Congresso
aos sábados”, que teve como tema central “Me-
mória e futuro: Linhas de Torres Vedras - uma cons-
telação europeia”.

A sessão foi uma das 26 que irão decorrer por
todos os municípios que fazem parte da Rede
Cultura 2027, um projeto pioneiro que envolve
três comunidades intermunicipais e cujo objetivo é
estimular a cooperação no domínio das artes, da
cultura e do conhecimento em torno da apresen-
tação da candidatura de Leiria a Capital Europeia
da Cultura 2027. O município torriense apoia essa
candidatura desde novembro de 2018. 

O impacto na economia local, as relações so-
cioeconómicas entre o património material e ima-
terial, as relações com a comunidade, a criativida-
de e a cultura, foram algumas das vertentes abor-

dadas durante a sessão centrada nas Linhas de
Torres Vedras e nas vivências da época. 

Dado os constrangimentos da pandemia, a
iniciativa foi aberta a um número restrito de pes-
soas, mas teve transmissão através da página de
Facebook da Rede Cultura 2027. 

Como oradores, a sessão contou com a partici-
pação do Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Ma-
nuel Clemente, do subdiretor da Escola Superior
de Turismo e Tecnologia do Mar do Politécnico de
Leiria, Sérgio Araújo Almeida, e de Florbela Este-
vão, investigadora integrada no Instituto de Histó-
ria Contemporânea da Faculdade de Ciências So-
ciais e Humanas da Universidade de Lisboa e, co-
mo moderadora, Maria Calado, presidente do
Centro Nacional de Cultura.

Ainda foi possível ouvir, através de um vídeo,
a intervenção de Virgínia Henriques.

A abertura de sessão coube ao edil torriense
que deu as boas-vindas a todos e falou da perti-
nência do tema. 

Dom Manuel abriu o painel das intervenções
com um enquadramento histórico das Linhas de
Torres e sobre os impactos locais, nacionais e in-
ternacionais. Enriqueceu a sua intervenção com
três testemunhos que levou publicados em livros
que descrevem vários cenários da terceira invasão
francesa. 

Florbela Estevão falou da importância da pa-
trimonialização das Linhas de Torres, que resulta
num plano de ação de arquitetura militar e histó-
rica, recordando que são mais de 150 as fortifica-
ções existentes. 

Sérgio Almeida deu o seu ponto de vista so-
bre o turismo cultural e falou do turimo enquanto
indústria de paz capaz de resgatar este tipo de
património. 

Entre as intervenções foram apresentados vá-
rios filmes sobre a invasões. A sessão terminou
com um apontamento performativo de Rúben
Monteiro Trio, com a obra tripartida Turres Vete-
ras.

Torres Vedras acolheu sessão da Rede Cultura 2027

«Congresso aos sábados» focou-se nas
Linhas de Torres Vedras

AA

Dom Manuel Clemente abriu o painel sobre as Linhas de Torres Vedras, no «Congresso aos sábados»
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Aprovado novo
projeto para o
Parque Municipal
de Jogos de
Santa Cruz

O novo projeto para o
Parque Municipal de Santa
Cruz foi aprovado na última
reunião do executivo da
Câmara Municipal de Torres
Vedras. A intervenção incide
sobre a zona sul do parque
e visa potenciar as suas
características de parque
verde vocacionado para as
atividades de lazer. | p. 4

PSD contra
exigência de
mestrados
em novas
contratações
para a Câmara
A maioria socialista, na
Câmara Municipal de Torres
Vedras, aprovou as
alterações ao mapa de
pessoal de 2020 com a
intenção de vir a promover o
recrutamento necessário ao
preenchimento de vários
postos de trabalhos. As
vagas são dirigidas a
assistentes operacionais,
assistentes técnicos e a
técnicos superiores. | p. 4

Santa Cruz
recebeu
Campeonato
Nacional de Surf
Esperanças
Uma manhã de domingo de
longa espera uma vez que
organização e atletas tiveram
que aguardar até às 12h45
para que o nevoeiro desse
uma trégua e permitisse
que o Campeonato
Nacional de Surf Esperanças
finalmente arrancasse na
praia do Mirante, em Santa
Cruz. | p. 19

Torres Vedras acolheu sessão da Rede Cultura
2027 sobre as Linhas de Torres Vedras
A cidade de Torres Vedras recebeu no passado dia 5, nos Paços do Concelho, a iniciativa “Congresso aos sábados”, que teve como tema
central “Memória e futuro: Linhas de Torres Vedras - uma constelação europeia” | p. 5

Medidas excecionais
procuram evitar fecho
de escolas

Segundo o delegado de saúde de Torres Vedras, as soluções serão adaptadas conforme as circunstâncias durante o novo ano letivo. Se
houver um ou dois alunos com Covid-19 terá de encerrar essa turma, mas se a origem do surto não puder ser controlada então será
necessário encerrar a escola inteira e os alunos passam a ter aulas à distância durante um determinado período de tempo. | p. 2

Medidas excecionais
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de escolas

                               


