
Boletim LINHA DE DEFESA  

 Tendo em vista concluir o apuramento de 

opiniões e a discussão que conduzirá a uma 

tomada de posição pública no corrente 

ano, esperamos as vossas sugestões sobre 

o que na vossa opinião, de bom e de mau, 

ocorreu no ou para o Concelho nas esfe-

ras do Ambiente e do Património, no ano de 2014. 
  

 Não é necessário referir um único caso, podendo-se registar todos os 

que se entender para cada entrada da tabela. Da discussão a fazer e das 

opiniões manifestas se apurará a opinião colectiva.  
 

  

 

 Posteriormente a ADAL procederá à entrega dos Certificados Positivo 

& Negativo 2014 às entidades competentes para uma apreciação sobre 

os temas sobre os quais incidiram as decisões dos associados da Associ-

ação de Defesa do Ambiente de Loures. 
 

 Quanto aos aspetos Negativos de 2013 nos domínios Ambiente e Pa-

trimónio, pela primeira vez a Câmara Municipal de Loures acedeu ao 

pedido da ADAL de monitorização daqueles, tendo prestado informa-

ção sobre as ações desenvolvidas para reverter as situações detetadas. 

  Na próxima edição do LINHA DE DEFESA apresentamos um resumo  

da monitorização de 2013 efetuada pela Autarquia de Loures, como 

como iremos anunciar o Positivo & Negativo 2014. Esteja atento!  

- Em Loures, Pensar e Agir   

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

Eco-Alerta 

Recicle as rolhas de cortiça, pois 

servem de matéria-prima para a 

produção de muitos novos pro-

dutos. 

A cortiça é  

100% reciclável e renovável.  

ECO-Dicas 

Contatos: www.adaloures.pt | adaloures@gmail.com | Facebook | Subscrição Boletim LINHA de DEFESA 

Comemorar para  

Consciencializar 

Um Olhar por Dentro 

Positivo & Negativo 

PARTICIPE | Mostra de Fotografia “Retrato Ambiental de Loures”  

 A Mostra de FotogMostra de FotogMostra de Fotografia rafia rafia é uma iniciativa que se realiza anualmente, alter-

nando entre os temas Ambiente e Património Cultural.  
 

 A 3ª Mostra de Fotografia “RETRATO AMBIENTAL DE LOURES” tem por 

objetivos: 

           »  Incentivar a participação cívica e a criatividade dos associados da 

               ADAL, da população do Concelho de Loures e de todos aqueles 

               que valorizam o Ambiente neste território; 

           » Registar evidências de iniciativas ou de situações com impactos 

               Positivos ou negativos no Ambiente, através de fotografias que 

               denunciem problemas e possibilitem alertar para a necessidade  

               de resolução, ou que sejam replicáveis enquanto exemplo de 

               Boas Práticas. 
 

A participação é gratuita.  
 

Todas as fotografias devem ser originais inéditos e cada participante pode 

apresentar no máximo 10 fotografias, a cores e/ ou a preto e branco.  
 

Envie as suas fotografias para o endereço: adaloures@gmail.com, até ao dia 

25 de Abril,  

Consulte aqui o Regulamento na íntegra. 

Mostra de Fotografia  |  

Retrato Ambiental de  

Loures 

D O N A T I V O S 

A ADAL | Associação de Defesa 

do Ambiente de Loures é uma 

organização não governamental 

de Ambiente, sem fins lucrativos, 

constituída em 2008. 

A ADAL financia-se exclusiva-

mente com os contributos dos 

sócios e amigos. É com os sócios 

que a existência independente 

da ADAL se pode manter. 

O nosso NIB  

0035 0401 0000 8193 530 14 

Qualquer contributo, por peque-

no que seja, é uma grande ajuda! 

Envie-nos as suas sugestões. 

PARTICIPE! 

http://www.adaloures.pt/
https://www.facebook.com/adaloures
http://www.adaloures.pt/contacte-nos/
http://www.adaloures.pt/news/a3%c2%aa-mostra-de-fotografia-%22retrato-ambiental-de-loures%22/

