
 

 

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES - 2002 

 

 A actividade da associação durante o ano de 2002, foi condicionada por três 

factores fundamentais: 

• Inexistência de fundo de maneio 

• O quase nulo apoio financeiro (1) 

• Pouca disponibilidade, associada à inexperiência da maior parte dos membros desta 

Direcção 

Neste quadro não foi possível cumprir o plano proposto para o ano 2002 (talvez 

demasiado ambicioso para quem se estreava nestes meandros da actividade associativa).  

A nossa primeira opção foi dar continuidade ao “processo” Quinta de Valflores (ponto 

1), seguidamente demos prioridade a actividades pontuais (ponto 2). 

Ponto um - Quinta Valflores: 

• Realização de um colóquio “Olhares sobre Valflores”, que teve como objectivo 

a divulgação da importância do  edifício e da relação com a sua envolvente. O 

colóquio foi antecedido pela actuação de um grupo musical.  

• Preparação do projecto para a monografia sobre a Quinta de Valflores 

(levantamento de custos com o estudo e respectiva edição,bem como início dos 

contactos para obtenção de patrocínios). 

• Acompanhamento da evolução das negociações entre a Câmara de Loures, 

IPPAR e  proprietários, para a realização da intervenção de urgência no 

edifício. 

• Intervenção sempre que necessária, no sentido de acelerar o processo, ora 

fazendo a ligação entre os organismos envolvidos, ora acompanhado técnicos 

ao local para elaboração de orçamentos. 

Ponto dois – Acções Pontuais: 

• Registo fotográfico da Igreja Matriz de Santa Iria de Azóia (Interior e 

exterior). 

• Edição e venda de uma colecção de postais  do património classificado da 

freguesia. 

• Contacto com a TVI para transmissão de uma missa campal a realizar  no 

Castelo de Pirescôxe. 

• Levantamento de informação sobre o Convento de Pirescôxe no centro de 

documentação da Câmara de Loures . 

• Participação nas festas de Santa Iria de Azóia 

• Representação da Associação no VII Encontro do Movimento Associativo do 

Concelho de Loures. 

• Apresentação à Câmara de Loures do Projecto de dramatização da lenda de 

Santa Iria  (sem seguimento 

• Procura de apoios para edição de um estudo sobre o Castelo de Pirescôxe da 

autoria do Dr. João Carriço. 

 
1                                                                                                   A DIRECÇÃO 

                                                 
1 Apoio financeiro da Junta de Freguesia na realização  do colóquio “Olhares sobre Valflores” 



 

 

                

 


