
 

 
 
 

ADAL | ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO AMBIENTE DE LOURES 

Siga-nos também no Facebook. 

DESTAQUE | OS NOVOS ESPAÇOS DE LAZER OU DE PERCURSOS 

ALTERNATIVOS QUE OS MUNÍCIPES JÁ PODEM USUFRUIR 

A ADAL havia já lançado publicamente o repto de o município desenvolver 

uma rede de infraestruturas verdes, que tivesse o fomento da 

biodiversidade, o sequestro de carbono, a amenização climática e o 

usufruto para actividades humanas saudáveis, como objectivos.  
 

A ADAL congratula-se com a aposta nos parques urbanos e nos espaços 

verdes, destacando-se, no conjunto, a intervenção na frente ribeirinha, 

uma das nossas mais antigas causas! 

 

FRENTE RIBEIRINHA DO TEJO – 1ª fase de requalificação 
 

A Frente Ribeirinha de Loures situa-se num lugar privilegiado no 
Estuário do Tejo. A ADAL esteve presente na cerimónia de abertura do 
percurso pedonal e ciclável de acesso ao estuário do Tejo.  
 

A 1.ª fase de requalificação contemplou a recuperação de um pontão 
desativado e muito degradado em pleno Tejo, que permite observação do 
rio e da avifauna, bem como a limpeza do terreno e a plantação de espécies 
autóctones, criando áreas de estar.  

 

Veja aqui o 
vídeo de apresentação da futura frente ribeirinha de Loures. 

 

O novo percurso pedonal irá desenvolver-se sobre estacaria de madeira, permitindo a fruição da 
paisagem do rio Tejo aos cidadãos, ao mesmo tempo que promove e divulga os valores de fauna e 
flora ali presentes.  
 

Este projeto pretende completar a ligação pedonal e ciclável intermunicipal, entre os municípios de 
Vila Franca de Xira e Lisboa, assegurando a continuidade do sistema de mobilidade urbana 
sustentável ao longo do rio Tejo. 

 

NOVO PARQUE URBANO EM SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS    
 

 

A abertura oficial da primeira fase do Parque Urbano da Encosta de 

Santo António dos Cavaleiros aconteceu no passado dia 22 de Julho. Com 
cerca de 2,4 hectares de zona verde e de lazer, o parque que ocupa a área 
envolvente ao Centro de Saúde. 
 

Este parque define-se como um espaço ambientalmente sustentável, em que 

foram privilegiadas soluções que recuperam o antigo uso do solo, promovendo a 
requalificação do coberto vegetal e também a melhoria do ambiente. Foram 
plantadas 21 espécies de árvores e arbustos, num total de 364 exemplares, 
com o objetivo de aumentar os níveis de biodiversidade, proteger o solo e 
reduzir os riscos de erosão hídrica, de incêndio e de cheias.   

 

CICLOVIA Sacavém - Portela – Moscavide 
 

O novo percurso ciclável liga Sacavém, Portela e Moscavide e 
une equipamentos e pontos-chave destas localidades, como a 

Biblioteca Municipal Ary dos Santos, as Piscinas Municipais, o 
Centro Comercial e o Jardim Almeida Garrett e faz o interface com 
os transportes públicos que permitem o transporte de bicicleta.  
 

Destaque para o parque de estacionamento coberto, em Moscavide, 

junto à estação do Metropolitano, que permite guardar as bicicletas 
de forma fechada e segura. 

 

 

 

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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