
 

 
 
 

ADAL | ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO AMBIENTE DE LOURES 

Siga-nos também no Facebook. 

N O T Í C I A S 

 BAIRRO SÃO FRANCISCO, É PRECISO UM NOVO FUTURO! | Posição Pública da ADAL  

A localização do Bairro de S. Francisco em Camarate, não foi nunca a mais favorável à 
tranquilidade e qualidade de vida dos seus residentes, dada a sua excessiva proximidade com o 
Aeroporto da Portela de Sacavém, agora, Humberto Delgado. 

 

Os recentes protestos dos moradores do Bairro, vieram 
evidenciar que na última década e meia a situação piorou 
substancialmente com a instalação de um Parque de 
armazenamento de contentores (fevereiro de 2002) de dimensão 

e proximidade ao Bairro completamente despropositada e a 
instalação, também, de uma Central de produção de massas 
asfálticas que, em conjunto, criam um ambiente urbano 
insustentável. 
 

A ADAL- Associação de Defesa do Ambiente de Loures reconhece tratar-se de um problema com 
décadas (o nascimento do Bairro na vizinhança do Aeroporto) e com muitos anos a presença de 
actividades desqualificadoras e, necessariamente, com complexidade de resolução imediata. 
Contudo, é indispensável que o caminho comece a ser feito. 
 

A ADAL não tem dúvida que o Bairro de S. Francisco precisa de um novo futuro! 
 

Leia aqui as CONSIDERAÇÕES E PROPOSTAS DA ADAL: 
http://www.adaloures.pt/news/posicao-publica-bairro-de-s-francisco-camarate-e-

preciso-um-novo-futuro/ 
 

 

POSITIVO & NEGATIVO 2016  
 

A ADAL, reunida em Assembleia Geral procedeu à apreciação dos factos 
positivos e negativos de 2016 respeitantes ao ambiente e património do 
Concelho de Loures e considera: 
 

 

 POSITIVO NEGATIVO 

AMBIENTE 

 Abertura ao público do 

Parque Urbano da Quinta 
dos Remédios; 

Destinatários: CM Loures e IST 
 

 Projeto para a regularização 

Fluvial e Controlo de Cheias 

da Ribeira do Prior Velho - 
Reconstrução do Caneiro de 

Sacavém; 
Destinatários: CM Loures e Ministério 
do Ambiente 

 Estado degradado do 

Parque Urbano de Santa 
Iria de Azóia 

Destinatário: CM Loures 
 

 

PATRIMÓNIO 

 Candidatura para 
consolidação estrutural do 

Palácio de Valflores; 
Destinatário: CM Loures 
 

 Abertura do Núcleo 

Museológico Mário Roberto 
Destinatário: Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Bucelas 

 Acentuado 
desaparecimento das 

artes e ofícios tradicionais 
no Concelho de Loures 

Destinatários: Ministério da Economia, 
Ministério da Cultura e CM Loures 
 

 Destruição parcial dos 

lavadouros de Fanhões 
Destinatário: Junta de Freguesia de 
Fanhões 

 
 
 

 

 

 

 

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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