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O Município de Torres Novas assinalou os 34 anos da elevação a cidade (1985-2019) com uma
sessão comemorativa que decorreu na Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes, pelas 19
horas. Ao som da Sociedade Velha Filarmónica Riachense foram hasteadas as bandeiras no
jardim, seguindo-se a cerimónia no auditório, com a participação de jovens músicos do Choral
Phydellius.

O presidente da Assembleia Municipal, José Trincão Marques, fez um breve balanço das
decisões mais relevantes daquele órgão, ao longo deste mandato, que visaram contribuir para
um desenvolvimento mais sustentável da cidade.

O presidente da Câmara, Pedro Ferreira, apresentou as principais obras em carteira para a
cidade nos próximos anos, sob o tema «Torres Novas, cidade âncora do concelho», com foco
nas intervenções a levar a efeito no âmbito do PEDU – Plano Estratégico de Desenvolvimento
Urbano.

Evidenciou o progresso atingido como cidade educadora, como cidade cultural, como cidade
amiga do desporto, como cidade cuidadora e solidária e que se pretende permanentemente
renovada.

“A jovem cidade de Torres Novas, milenar nos tempos, emblematicamente simbolizada pelo
Castelo e pelo rio Almonda, desafia a criatividade política e social a dois níveis: preservar e
requalificar o passado e modernizar com qualidade a expansão da mesma, conscientes de que
se encontrarão todas as condições necessárias para a tornar num polo de indiscutível
reconhecimento, a nível nacional, e salutarmente desejável porque proporcionadora de
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qualidade de vida. Que Torres Novas cidade, a nossa cidade, continue a ser a âncora do
concelho, um lugar de orgulho para todos, onde habitam cerca de 15 mil habitantes dos cerca
de 36 mil do concelho, um lugar amado e preservado por todos os torrejanos, a bem do futuro
dos nossos filhos e netos, honrando antepassados que contribuíram para uma história tão rica
de Torres Novas quanto gloriosa de Portugal”, finalizou em jeito de homenagem, no dia de
aniversário da cidade.

Durante todo do dia, houve acesso gratuito às Piscinas Municipais e aos Transportes Urbanos
Torrejanos (TUT).
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