
 

 
 
 

 

ADAL | ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO AMBIENTE DE LOURES 

Siga-nos também no Facebook. 

N O T Í C I A S 

GRUPO DE TRABALHO DO CONSELHO MUNICIPAL DO ASSOCIATIVISMO                       

 
O Conselho Municipal do Associativismo, por proposta da Associação de 
Colectividades do Concelho de Loures, constituiu um Grupo de Trabalho, 
que a ADAL integra, com o objectivo de desenvolver uma reflexão sobre a 
participação geral dos cidadãos e, em especial, sobre o envolvimento dos 
jovens e das mulheres no movimento associativo. 
 
Neste momento, o grupo de trabalho realizou já diversas diligências a 

iniciativas com o propósito de, em breve, poder propor ao Conselho, uma actuação concreta que 

estreite a relação entre os munícipes e as associações e destas com os munícipes. 
 

ADAL INTEGRA CANDIDATURAS A PROJECTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES 

 
A Câmara Municipal de Loures convidou a ADAL para, no âmbito das suas 
competências de ONGA local, manifestar o apoio à candidatura a dois 
projectos:  

 um referente ao Programa LIFE – subprojecto Ambiente - 
Governação e Informação em matéria de ambiente e  
 

 o outro no contexto do LISBOA 2020 – POR Lisboa 2014/2020 – 
Conservação, proteção, promoção e desenvolvimento do 

património natural e cultural, no quadro do Pacto para o 
Desenvolvimento e Coesão Territorial, da Área Metropolitana de Lisboa. 

Ambos os projectos se enquadram na missão e objetivos da ADAL – ambiente e património, 
respectivamente – pelo que a Associação de imediato anuiu em apoiá-los, enquanto parte 
interessada e certa do seu papel como agente privilegiado de divulgação junto dos públicos-alvo. 
 

PELOS TRILHOS DO PATRIMÓNIO E DA NATUREZA – 22 de outubro 

 
Neste outono, a ADAL convida os seus sócios e amigos para uma visita PELOS TRILHOS DO 
PATRIMÓNIO E DA NATUREZA. 
 
Na manhã do dia 22 de outubro (9h30/13h00), a descoberta ocorrerá em terras de Bucelas. 
 
Esta actividade de sensibilização incide sobre o património cultural material e imaterial da 
freguesia, privilegiando o contacto com a natureza e o inerente convívio entre os participantes. 
 

Reservem agenda, desde já, para o próximo dia 22. Programa a divulgar brevemente! 

 

 

 
 

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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