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ALCOBAÇA ALENQUER ARRUDA BOMBARRAL CADAVAL CALDAS DA RAINHA LOURINHÃ NAZARÉ ÓBIDOS PENICHE SOBRAL TORRES VEDRAS
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Município apoia associações na instalação de iluminação LED
O Município do Bombarral e a Oeste Sustentável – Agência Regional de Energia do Oeste estão a
proceder à substituição de lâmpadas fluorescentes por lâmpadas LED em várias associações do
concelho, medida que irá contribuir para uma poupança de energia na ordem dos 70 por cento.
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Decorrendo no âmbito do projeto
“LEDifícios do Oeste”, as primeiras
intervenções tiveram lugar no passado dia
28, nas sedes
do Agrupamento de Escuteiros 516 do
Bombarral e do Clube Recreativo
Delgadense, que acolheram esta ação
com grande
satisfação, face à mais valia que a mesma
comporta, nomeadamente em termos
financeiros.
Presente no local para acompanhar os
trabalhos, o presidente da Câmara
Municipal, Ricardo Fernandes, afirmou que
a
autarquia tem estado sempre ao lado do movimento associativo, destacando a importância deste apoio, que se irá
converter
numa poupança muito significativa na fatura de eletricidade.
Além do presidente da edilidade, a ação foi igualmente acompanhada pelo vice-presidente da autarquia, Nuno
Vicente, pela
vereadora com o pelouro do Associativismo, Patrícia Pereira, e pelo diretor executivo da Oeste Sustentável,
Rogério Ivan, para
além dos dirigentes das referidas associações.
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1. Morrem duas figuras do concelho das Caldas
2. Empresas desistem de impugnação judicial que
impedia obras
PUB

3. Impugnação judicial paralisa obras na avenida
marginal da Nazaré
4. Comunicado do Caldas Rugby Clube
5. Jovem atleta de rugby morre no início de treino
6. Sismo de 3.7 sentido nas Caldas
7. Jovem caldense lidera ranking nacional da
Federação Equestre Portuguesa
8. Sandra Martins vence passatempo do JORNAL
DAS CALDAS sobre o Dia dos Namorados
9. Jovem atleta de rugby residente em Alfeizerão
morre no início de treino
10. Rita Mona e Nuno André vencem passatempo
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