ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE LOURES

Moção apresentada pela bancada da CLSM foi aprovada por maioria com 7 votos
contra e 12 votos a favor.
MOÇÃO
Mais Turismo em Loures
O Turismo em Loures tem sido, desde há muito, negligenciado por anteriores
Executivos Municipais, não tendo existido uma real aposta, dando a ideia de que o seu
simbolismo e proveito não era, verdadeiramente, do interesse do município.
Com o passar do tempo, e de uma fraca aposta nesta área, o suposto potencial desta
área decaiu, levando ao afastamento de Loures da Associação de Turismo de Lisboa.
A Coligação Loures Sabe Mudar (onde o PSD é o partido maioritário) integrou, após
estabelecimento de um Acordo de Princípios de Governação, o Executivo Camarário
em Loures que saiu das Eleições Autárquicas de 2013, e assumiu a pasta do Turismo,
sendo a mesma da responsabilidade e tutela do Vereador do PSD, Nuno Botelho.
Desde então, Loures voltou a integrar a Associação de Turismo de Lisboa,
beneficiando das inúmeras vantagens que esta associação lhe fornece. Potenciadas
com o trabalho realizado, o Turismo em Loures tem crescido em visibilidade interna e
externa, existindo atividades de cariz local e concelhio ao longo de todo o ano em
ambos os planos.
Promover as Freguesias e as suas pessoas, promover a cultura e o folclore locais,
bem como o desenvolvimento do negócio local, têm de ser prioridades para um
Concelho como Loures, e é com muito agrado que o PSD em Loures vê esse
investimento a ser finalmente realizado com uma atitude consequente e com projetos
bem definidos.
Por estas razões, e para que o Turismo em Loures seja, cada vez mais, potenciado,
vem esta Assembleia de Freguesia de Loures:
1 - Congratular o Executivo da Câmara Municipal de Loures (composto pela CDU e
pela Coligação Loures Sabe Mudar onde o PSD é o partido maioritário) pela
aprovação destas medidas que visam melhorar o Turismo no Concelho de Loures.
2 - Apelar à continuação da aposta no Turismo do e no nosso Concelho de Loures
como parte de uma estratégia de crescimento sustentado da nossa terra e do que ela
tem de bom.

3 - Dar conhecimento da presente Moção a todos os órgãos de Comunicação Social
local.
4 - Fazer chegar esta Moção ao Presidente da Câmara Municipal de Loures, à
Presidente da Assembleia Municipal de Loures, a todos os Deputados Municipais e
Vereadores da Câmara Municipal de Loures, assim como a sua publicação no Boletim
Trimestral da Junta de Freguesia (4 de Outubro) e publicar esta Moção no Site da
Junta de Freguesia.
Loures, 7 de Dezembro de 2015

