
 

 
 
 

 

ADAL | ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO AMBIENTE DE LOURES 

Siga-nos também no Facebook. 

N O T Í C I A S 

ADAL exige um PLANO DE ORDENAMENTO PARA A FRENTE RIBEIRINHA DO Tejo em Loures  

A ADAL emitiu uma Posição Pública na qual reitera as suas preocupações com a situação de 
pressão desqualificadora na Frente Ribeirinha do Tejo. 
 

A recente investida ilegal e ilegítima da Mota-Engil, com a conivência da Valorsul, para a 
instalação na Frente Ribeirinha do Tejo de mais uma actividade desqualificadora, vem dar razão à 
ADAL e a todas as suas advertências, apelos e alertas sobre o estado de vulnerabilidade em que se 
mantém. 
 

Leia aqui a Posição Púbica na íntegra. 

 
1ª FASE DA RECUPERAÇÃO DO PALÁCIO DE VALFLORES DEVERÁ ARRANCAR JÁ EM 2017                       
 
A Câmara de Loures aprovou por unanimidade, no dia 16 de Novembro, o projecto de execução de 
consolidação estrutural, restauro e protecção de elementos arquitectónicos da Quinta e Palácio 
Valflores, um dos mais significativos exemplos do património quinhentista do país. 
 

O site da Câmara avança agora com mais alguns detalhes sobre 
aquela decisão, nomeadamente que o projecto de execução 
aprovado compreende três fases de intervenção, sendo que a 
primeira será de imediato objeto de candidatura a financiamento, 
no âmbito do POR 2020 – Pacto da Área Metropolitana. 

 

Esta primeira fase com um valor estimado de cerca de 328 mil euros, beneficiará de um 
financiamento de 50% do POR 2020, prevê uma intervenção ao nível da consolidação estrutural do 
Palácio e aqueduto de cima. 
 

O projecto agora aprovado, que na globalidade terá um custo estimado superior a um milhão de 
euros, contempla uma intervenção ao nível da consolidação e estabilização estrutural do Palácio e 
aqueduto de cima, execução das coberturas e fecho de vãos de portas e janelas e trabalhos de 
restauro e protecção dos elementos arquitectónicos.  

 

LAVADOUROS DE RIBA DE CIMA: UMA VITÓRIA DO PATRIMÓNIO LOCAL 
   
Em Julho passado ao tomar conhecimento da intervenção da JF nos 
Lavadouros de Ribas de Cima e a convite do Presidente da Junta de 
Freguesia de Fanhões (na sequência de um pedido de esclarecimento 
da ADAL, datado de 13 de Julho) a ADAL esteve no local, com tomada 

de posição pública, na qual recomenda a reposição dos Lavadouros de 
Ribas de Cima nas suas características originais.  
  

A mobilização dos habitantes à volta da defesa dos Lavadouros, levou 
a Junta de Freguesia de Fanhões a voltar atrás na sua decisão de dar 
outro uso àquele espaço, e a comprometer-se a repor os Lavadouros 
nas suas características originais, indicando o mês de Outubro para a 

realização da obra. 
  

Como se pode ver na foto os trabalhos de reposição do Lavadouros 
já se iniciaram, mas em meados de Novembro continuam a arrastar-
se para geral descontentamento da população que não vê razão para 
tal demora na concretização do que foi decido. 
  

A ADAL regozija-se pelo interesse manifestado pelos moradores daquela zona do 
concelho em defesa do seu património local, e pela posição da Junta da Freguesia de 
Fanhões ao acolher as opiniões e posições em defesa dos Lavadouros, e decidir a sua 
reposição.  
 

Contudo, as obras que deveriam estar concluídas num curto espaço de tempo continuam 
sem fim à vista!  

 

 
 

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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