
 

 
 
 

ADAL | ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO AMBIENTE DE LOURES 

Siga-nos também no Facebook. 

N O T Í C I A S 

DEBATE | AMBIENTE - OS PROJECTOS DOS CANDIDATOS  
 

Para proporcionar aos munícipes de Loures um conhecimento mais 
concreto relativo às posições e programas de cada uma das listas 
concorrentes à Câmara Municipal de Loures, no que se refere ao 
Ambiente, a ADAL organiza um DEBATE PÚBLICO com as 
candidaturas às Autárquicas 2017.  
 

O debate conta com os representantes das listas candidatas 

conhecidas até ao momento: 
BE - Fabian Figueiredo 

CDU (PCP/PEV) - Tiago Matias 
Coligação Primeiro Loures (PSD/CDS) - João Silva Costa 

PS - João Pedro Domingues 
 

Sábado, dia24 de Junho, entre as 17H00 e as 19H00, 

na Associação Luiz Pereira Motta, em Loures. 
 
Importa ouvir e debater as propostas eleitorais dos diferentes 

partidos políticos, com foco num tema transversal à sociedade: a sustentabilidade ambiental. 
Pretende-se o esclarecimento dos munícipes em matérias que influem e são fulcrais na sua 
qualidade de vida. 

 

Iniciativa aberta ao público, até ao limite de lugares disponíveis, em parceria com a rádio 
Horizonte FM e o jornal Notícias de Loures, com o apoio da ALPM. 

 

 

 PERCURSO DO PALÁCIO AO CASTELO, em Santa Iria de Azóia  
 

No âmbito do programa Pelos Trilhos do Património e da Natureza, a ADAL realizou, no dia 4 
de Junho de 2017, o PERCURSO DO PALÁCIO AO CASTELO. 
 

A manhã iniciou com a visita guiada ao Palácio de Valflores, ponto do percurso que mais interesse 
suscitou no grupo de participantes que acompanhou atentamente 
os esclarecimentos e as explicações dadas pela técnica Ana Raquel 
Silva, arqueóloga da Câmara Municipal de Loures. Foi possível 
conhecer com detalhe o que se prevê concretizar na primeira fase 
do projecto de reabilitação e qualificação do Palácio de Valflores. O 
grupo foi depois visitar o Castelo de Pirescoxe, típico paço 
senhorial que remonta ao séc. XV, terminando o percurso a 
observar a oliveira bravia com mais de 2800 anos situada no Bairro 
da Covina, no que resta de um antigo olival. 
 
 

Confira aqui a notícia na íntegra e fotografias do percurso. 
 

 

Entrega dos certificados POSITIVO & NEGATIVO 2016  
 

Por ocasião do Dia Mundial do Ambiente, com o objetivo de 
assinalar ações positivas de proteção e preservação do ambiente e 
alertar as populações e os governos para a necessidade de 
salvaguardar o ambiente e a vida, a ADAL entregou os certificados 
referentes à iniciativa Positivo & Negativo do ano.  

 

Este ano optou-se por uma 
discriminação positiva, tendo sido 
solicitada audiência para a entrega presencial às entidades do 
Concelho de Loures distinguidas com Positivo. Para as restantes, os 
certificados seguiram via correio.  
 

A ADAL foi recebida pela Câmara Municipal de Loures - pelos senhores 
Presidente da Câmara e Vereador do Ambiente - e pela Associação Humanitária de Bombeiros 
Voluntários de Bucelas - pelo Sr. Presidente e respectiva Direcção e pelo Sr. Comandante.    

 

 

 

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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