
 

 
 
 

A ADAL | Associação de Defesa do Ambiente de Loures apresenta o seu boletim electrónico, 

com o propósito de manter todos os sócios e amigos da Associação informados sobre as 

atividades em curso, com destaque para as actividades próprias, mas igualmente com espaço 

para outros destaques relevantes relativos ao Ambiente e Património. Siga-nos também no 

Facebook. 

N O T Í C I A S 

ÁGUA S E RESÍDUOS  - Debate  

A Rádio Horizonte FM e a ADAL - Associação de Defesa do 
Ambiente de Loures, organizam um debate público sobre: “ÁGUAS & 
RESÍDUOS – INTERESSES PÚBLICOS vs INTERESSES PRIVADOS”. 

Com o apoio da Câmara Municipal de Loures, este debate terá lugar no 
auditório do Museu de Cerâmica de Sacavém, no próximo dia 5 de 
Dezembro, com início às 15H00.  

O painel conta com a participação do Presidente da Câmara, tendo sido 
convidados os representantes: dos grupos parlamentares dos partidos 
com representação na Assembleia da República, da Entidade Reguladora 
dos Serviços de Águas e Resíduos, deputados municipais das forças 
políticas na Assembleia Municipal de Loures, presidentes das Juntas de 

Freguesia do Município, Associação Água Pública, entre outras entidades 
que, localmente, têm contribuído para o debate público desta matéria. 

 

UM OLHAR POR DENTRO | Visita guiada a exposição  

A ADAL organiza visita guiada à exposição “NARRATIVAS DE UM 
TERRITÓRIO”, no Museu Municipal de Loures, na Quinta do 

Conventinho. 

Uma viagem pela História deste território, desde a pré-história até à 
actualidade, conduzida por objetos de diversas épocas que evidenciam uma 
identidade que ao longo dos tempos se vem enriquecendo. 

LOURES TEM PATRIMÓNIO! 

28 de Novembro, às 10 horas. Inscrição para adaloures@gmail.com. 

 

COMEMORAR PARA CONSCIENCIALIZAR  pelo sócio Demétrio Alves  

DIA MUNDIAL DO URBANISMO | 8 de Novembro - Por uma questão de rigor não se deveria 
tratar do urbanismo de forma descontextualizada da política publica do solo, da economia 
territorial (politicas sectoriais territorializadas), da fiscalidade do património, das políticas 
financeiras e de crédito hipotecário e, em geral, do ordenamento do território. 

Olhar para o urbanismo apenas pela sua vertente técnicas e criativa (desenho), isolando o 
instrumento planeamento físico e suas componentes jurídicas regulamentares do contexto social, 

cultural, económico, financeiro e político, em que está inserido, significa a sua falência anunciada. 

Há, ainda hoje, urbanistas que se imaginam como iluminados planeadores-mor que, ao lado do 
príncipe esclarecido, determinam a cidade. E, argumentam, os “crimes e dislates urbanísticos “ 
surgem porque “não houve planeamento” ou, então, tese também muito divulgada, porque houve 
corrupção.      Leia aqui o artigo na íntegra. 

 

APELO AOS SÓCIOS 

Como muitos dos nossos sócios já constataram, a ADAL está a atualizar a sua base de dados. 
Colabore! 

Informamos também que a nossa Assembleia Geral Ordinária se realiza no próximo dia 10 de 
Dezembro, às 21H15, no Cineteatro de Loures.   

Estamos a preparar o Plano de Atividades da ADAL para 2016.  

Contribua! Sugira! Proponha! … até dia 30 de Novembro. 

JUNTOS PODEMOS: FAZER MAIS, FAZER MELHOR, FAZER DIFERENTE!  

 

 
 

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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