
REDE DE PERCURSOS 
PEDESTRES SINALIZADOS 



CARACTERIZAÇÃO CONCELHO  
TORRES VEDRAS 

Distrito de Lisboa 

Limites: concelhos da 
Lourinhã, Cadaval, 
Alenquer, Sobral de 
Monte Agraço e Mafra e 
pelo Oceano Atlântico 

Área: 407 km2 

População: 79465 
habitantes (Censos 2011) 

13 Freguesias 
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CARACTERIZAÇÃO CONCELHO  
TORRES VEDRAS 

3 



percurso municipal 
na área da sustentabilidade 



Atividade física 

O Município de Torres Vedras aposta na criação de condições e 
de oportunidades de modo a incentivar todos os cidadãos 
para a prática regular de exercício físico formal e informal. 

 

Neste sentido, Torres Vedras oferece um conjunto de 
instalações, programas e eventos, em parceria com a rede 
escolar, movimento associativo e demais agentes desportivos e 
de saúde, que visam universalizar a prática desportiva. 

 



Atividade física 

Desporto Sénior – Mexa-se para a Vida 

Prática da atividade física, 

Criação de hábitos de vida saudáveis, 

Facilitar a existência de contextos sociais positivos. 

 

Projeto “Eu vou a pé para a escola”  

Prática da atividade física, 

Criação de hábitos de vida saudáveis, 

Promover a mobilidade sustentável. 

 



Atividade física 
Eventos: “Torres Vedras Night Run” 

 "Mexa-se” – Parque Verde da Várzea 

 "No Domingo a Rua é Nossa!" e "Marginal Ativa“ – Santa Cruz 

 

Instalações Desportivas 

       1. Pista Municipal de Atletismo Carlos Lopes 

       2. Polidesportivo do Parque Verde da Várzea 

       3. Polidesportivo do Parque Municipal de Santa Cruz 

       4. Skateparque do Parque Verde da Várzea 

       5. Circuito de Manutenção do Parque Verde da Várzea 

       6. Pavilhão da Escola São Gonçalo 

       7. Polidesportivo da Boavista-Olheiros 

       8. Estádio Manuel Marques 



Os percursos pedonais permitem aos utilizadores: 

Aproximarem-se da natureza;  

Consciencializarem-se da sua envolvência imediata; 

Prática de atividades ao ar livre e um turismo mais ativo.  

 

Contribuem para: 

A manutenção e estabilidade dos sistemas naturais e rurais, preservação da 
biodiversidade; 

Valorização do território e das atividades tradicionais e locais; 

Usufruto sustentável do território e para a mobilidade sustentável, 

Promoção da saúde e o bem-estar, 

Atratividade turística.  

 

BENEFÍCIOS 



Pessoas que gostam de andar a pé e que os utilizam como 
locais de descanso e lazer; 

Turistas que os utilizam como acessos alternativos para 
conhecer os aglomerados ou o campo envolvente; 

Utilizadores que o fazem para manter a forma, ou por 
recomendação médica; 

Desportistas. 

UTILIZADORES 



12 Percursos Pequena Rota (PR) 



12 Percursos Pequena Rota (PR) 



2 Percursos Grande Rota (GR) 



2 Percursos Grande Rota (GR) 



1 Eco Caminho do Sizandro 

(ciclável e pedestre) 

TORRES 

VEDRAS 

FOZ 

SANTA CRUZ 

21 km 



12 Percursos de Pequena Rota (PR)  

2 Percursos Grande Rota (GR) 

1 Eco Caminho 

387 quilómetros sinalizados 



Informação 
Folhetos 



Informação 
Online (gps) 

cm-tvedras.pt 
gpsies.com 

wikiloc.com 



Sinalização / Orientação 

Tendência 
Aumento do uso 

de orientação por 
GPS e diminuição 

de sinalização 
física. 



PROJETO 
(CMTV) 

Parceria com  
Junta de 

Freguesia e 
Associação 

(envolvimento da 
comunidade 

local) 

INSTALAÇÃO 

VISTORIA CMTV 
(semestral) 

MANUTENÇÃO 
pela Junta de 

Freguesia 

Apoio Financeiro 
à Junta de 
Freguesia 

Informação à 
CMTV da 

manutenção 
efetuada 

Evento de 
INAUGURAÇÃO 

Instalação / Manutenção 



Dinamização 

- Percurso Pedestre das Festas da Cidade – revisitar um PR diferente todos os anos 
 
- Apoio logístico majorado a organizações de caminhadas em PR ou GR 
 
- Majoração no apoio financeiro em sede de Programas de Apoio à Atividade Física 
(organizações de caminhadas em PR ou GR) 
 
- Distribuição de folhetos em Postos de Turismo, Juntas de Freguesia, unidades de 
alojamento e cafés nos percursos 




