
Boletim LINHA DE DEFESA  

 A ADAL é uma das organizações que constituem a Plataforma Am-

biental para a Reciclagem na Valorsul, em parceria com o Movi-

mento Pró Informação Cidadania e Ambiente e a Quercus. 

 A Plataforma Ambiental foi criada por ocasião da proposta de 

fusão da RESIOESTE e da VALORSUL, a qual mereceu de imediato a 

reação e a convergência de posições das três associações de defesa 

do ambiente. 

 Considerando a proposta do novo PERSU, a Plataforma Ambiental 

emitiu um comunicado exigindo melhor meta de reciclagem.  
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ATUALIDADE | Este espaço também é seu: P A R T I C I P E ! 

 O Boletim LINHA de DEFESA constitui-se como um novo meio de 

comunicação da ADAL. 

 Para além dos destaques AMBIENTE e PATRIMÓNIO, indispensáveis e obri-

gatórios considerando o DNA desta Associação, pretende-se também 

dar voz a diferentes interlocutores das mesmas causas, sejam os parcei-

ros, sócios, amigos da ADAL, sejam somente munícipes e fregueses aten-

tos e interessados em colaborar. 

 Realce no menu lateral para algumas das rubricas dinamizadas anualmen-

te e que carecem de interacção e espírito crítico. Contamos CONSI-

GO! 

 Neste espaço também será oportunamente divulgada informação sobre 

iniciativas organizadas pela Associação e/ou outras relevantes e a não 

perder! Esteja atento/a! 

Para remover o seu nome da nossa lista de correio, envie-nos um email com REMOVER. 

Eco-Alerta 

Leia aqui o comunicado 

Com o projeto Positivo e Negativo do Ano, a ADAL procura 

impulsionar as melhores práticas e censurar aquelas que se 

apresentem em contradição com o interesse e bem-estar coletivos.  

P A R T I C I P E! 

Diga-nos quais os aspetos positivos e negativos nas áreas do 

Ambiente e Património que em 2014 mereceram 

reconhecimento ou denúncia.   

Confira aqui as atribuições de 2005 a 2013. 

 O Palácio de Valflores, localizado na freguesia de Santa Iria de Azó-

ia, tem sido alvo de acompanhamento constante pela ADAL, e uma 

das causas mais expressivas desde a constituição desta Associação. 

 Este precioso exemplo de arquitetura civil do século XVI, classifica-

do como Imóvel de Interesse Público, era, até à década de oi-

tenta do século passado, uma das mais notáveis casas senhoriais do 

distrito de Lisboa, destacando-se pelos dois torreões ameados, pela 

galeria de dez arcos abatidos sobre colunelos toscanos, formando 

uma loggia.   

 Infelizmente este imóvel de valor patrimonial e histórico no municí-

pio encontra-se num avançado estado de degradação e de 

completo abandono, sem solução no horizonte.  

PATRIMÓNIO |  Palácio de Valflores 

 Começámos por ser um mo-

vimento de cidadãos para 

acompanhamento da instalação 

da incineradora da Valorsul. 
 

 Constituímo-nos formalmente 

como Associação de âmbito 

local em 2008, desenvolvendo 

com regularidade ações de 

sensibilização, informação e 

advertência nos domínios do 

Ambiente e do Património.  
 

 Mantemos  desde 2009 o es-

tatuto de Organização Não 

Governamental de Ambiente  

(ONGA), única no concelho 

de Loures. 

 
Comemoramos  

o 7º aniversário com o 
lançamento deste  
novo BOLETIM  

e apelamos aos sócios para  
proporem novos sócios:  

queremos ser mais,  
queremos ter mais voz! 
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Um Olhar por Dentro 
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