
 

 
 
 

ADAL | ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO AMBIENTE DE LOURES 

Siga-nos também no Facebook. 

N O T Í C I A S 

ADAL REUNE COM A CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES                       

CERTIFICADOS POSITIVO & NEGATIVO 2015  

A ADAL foi recebida, a seu pedido, pelo Presidente da 
Câmara Municipal de Loures, Bernardino Soares e pelo 
Vereador do Ambiente, Tiago Matias. 

O encontro foi motivado pelo propósito de entrega à 
Autarquia dos Certificados Positivo e Negativo 
respeitantes a 2015, nos domínios do Ambiente e do 
Património, que respeitam à Câmara Municipal de 
Loures. 

MONITORIZAÇÃO DOS PARQUES MUNICIPAIS 

Aproveitando a circunstância, a Associação entregou um Relatório de Observação dos 

Parques Municipais de Loures aos responsáveis políticos municipais, preparado por uma 
equipa de trabalho da Associação, que assinala deficiências, oportunidades de melhoria e bons 
desempenhos daquelas infraestruturas públicas. 

Por fim, foram ainda trocadas relevantes impressões e informações sobre importantes aspectos 
relativos ao Património, ao Ambiente e à vida colectiva em Loures.  

Relembramos que a ADAL tem sempre manifestado a sua receptividade para a salutar e profícua 
colaboração institucional com o Município, sobretudo nas matérias que se inscrevem no objecto da 
sua actividade: o Ambiente e o Património. 

 

COLABORAÇÃO EM PROL DO PALÁCIO DE VALFLORES                       

Ao abrigo do Programa POR Lisboa – Lisboa 2020, a Câmara 
Municipal de Loures candidatou uma proposta para a consolidação 
estrutural do Palácio de Valflores (e aqueduto).  

Consciente do empenho e interesse que a ADAL tem 
demonstrado relativamente à situação fragilizada do Palácio 
de Valflores, a Autarquia desafiou a Associação para cooperar 

neste projeto. 

De imediato foi reiterada a inteira disponibilidade para 
colaborar em acções que tenham em vista a preservação e recuperação do Palácio de 
Valflores, bem como a conceptualização da sua futura utilização, aspecto que consideramos 
fulcral para a eventual obtenção de financiamentos que viabilizem a reabilitação daquele 
património único. 

A formalizar a entrega da documentação até 31 de outubro do corrente ano.  

 

PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO 
 
Relembramos que pode aceder às informações da ADAL e interagir com esta Associação 
através do sítio: www.adaloures.pt e  
da rede social Facebook:  

https://pt-pt.facebook.com/adaloures.  
 

 

 

 

 
 

Para qualquer dúvida, sugestão ou comentário contate-nos através do endereço adaloures@gmail.com. 
 

Caso não pretenda receber mais edições do Boletim, responda a esta mensagem com “REMOVER” no assunto. 
 

A ADAL promove o Consumo Responsável! Reflita sobre a necessidade de impressão deste documento. 
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