
 

 
 
 

ADAL | ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO AMBIENTE DE LOURES 

Siga-nos também no Facebook. 

N O T Í C I A S 

ADAL monitoriza PARQUES MUNICIPAIS 

O estado de degradação e desaproveitamento dos parques urbanos foi eleito, 
em 2013, como o aspeto negativo do domínio do Ambiente na iniciativa anual 
Positivo & Negativo.  

Após este alerta e considerando o hiato de tempo passado, a 
ADAL efetuou uma visita aos parques municipais: PARQUE DA CIDADE, 
PARQUE URBANO DE SANTA IRIA DE AZÓIA e PARQUE MUNICIPAL DO CABEÇO DE 
MONTACHIQUE, para analisar in loco as expectáveis alterações registadas. 

A recolha de informação incidiu em quatro parâmetros passíveis de observação 
pelos utilizadores dos espaços: a higiéne geral, a utilização/ acessibilidade, o 
estado de conservação e ainda questões relacionadas com o ambiente. 
 

 
 
Está a ser ultimado o relatório desta monitorização, para posterior envio à Câmara Municipal de 
Loures, fundamentando o papel da ADAL de defesa do ambiente e património do concelho, 
representando os interesses locais e das populações, alertando e propondo soluções sustentáveis. 

  

 MOSTRA DE FOTOGRAFIA | PATRIMÓNIO  

     P A R T I C I P E! 
 

Tem até ao dia 31 deste mês para enviar as suas 

fotografias!  

O tema deste ano é Património. 

Alerte, denuncie, evidencie impactos positivos ou 
negativos.  

Consulte aqui o regulamento. 

 
 

 DONATIVOS DE SÓCIOS E AMIGOS DA ADAL   

Apela-se aos sócios e amigos da ADAL que, após efetuarem donativos a favor 
da nossa Associação, o comuniquem para o endereço: adaloures@gmail.com, 
dado muitas das transferências não identificarem o emissor.   

Recordamos o NIB da ADAL: 0035 0401 0000 8193 530 14. 
 

Participe nas iniciativas da ADAL! 

 

 
 

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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