
 

 
 
 

ADAL | ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO AMBIENTE DE LOURES 

Siga-nos também no Facebook. 

N O T Í C I A S 

 

9º ANIVERSÁRIO DA ADAL | Lançamento da 5ª Mostra de Fotografia  

A ADAL celebra em janeiro o seu aniversário. Como habitual, 

assinalamos a data com o lançamento da Mostra de Fotografia | 
Retrato Ambiental de Loures. 
 
A Mostra de Fotografia tem por objectivos: 

a) Incentivar a participação cívica e a criatividade dos associados da 
ADAL, da população do Concelho de Loures e de todos aqueles 
que valorizam o Património Ambiental e Cultural, neste território. 

b) Criar uma oportunidade de sensibilização para a valorização do 
património cultural do território do município de Loures. 

c) Registar evidências de iniciativas ou de situações com impactos positivos ou negativos no 
Património Ambiental e Cultural, através da fotografia, como forma de denunciar problemas 
e alertar para a necessidade de resolução dos mesmos, ou de difundir boas práticas. 

 
Esta 5ª Mostra é dedicada ao tema AMBIENTE. 

 
Confira o Regulamento e PARTICIPE! 

 

 

POSIÇÃO PÚBLICA | Central Nuclear de Almaraz - NUCLEAR NÃO É SOLUÇÃO 
 

Como bem evidenciam todos os problemas ocorridos com centrais nucleares, por todo o mundo, a 
energia nuclear não é uma opção adequada nem sustentável. A prazo, mesmo que nenhum 
acidente ocorra, a obtenção de energia, supostamente mais barata, acaba por obrigar a 
elevadíssimos custos para a deposição e armazenamento dos resíduos nucleares, inevitavelmente 

repercutidos sobre os cidadãos. 
 

A vetusta Central Nuclear espanhola de Almaraz ultrapassou já o seu prazo de vida útil e constitui 
um potencial pólo de incidente grave na Península Ibérica. O projecto do governo espanhol de 

prolongar a vida daquela instalação, alargando o espaço para depósito de resíduos nucleares, 
agrava substancialmente a situação e os perigos inerentes, pela antiguidade da Central e 
preocupante concentração dos detritos resultantes do seu funcionamento. 
 

Acresce que, dados os riscos associados e a proximidade da Central com Portugal e o Rio Tejo, o 
governo espanhol não pode tomar tais decisões unilateralmente. É uma conduta inaceitável, que 
publicamente se condena e contra a qual protestamos vivamente. 
 

Está demonstrado que existem alternativas de produção de energia de forma sustentável, com 
vantagens ambientais, económicas e sociais, que podem assegurar um futuro equilibrado com 
exponencial redução de riscos. 
 

 
 
 
 

ELEIÇÃO DO POSITIVO E NEGATIVO DE 2016  
 

Domínio AMBIENTE e PATRIMÓNIO 

 
A ADAL procura impulsionar as melhores práticas e censurar 
aquelas que se apresentem em contradição com o interesse e 
bem-estar coletivos nos domínios Ambiente e Património. 

 

Confira aqui as atribuições de 2005 a 2015. 

Diga-nos quais os aspetos positivos e negativos que em 2016 mereceram 
reconhecimento OU denúncia. 
 

 

 

 
 

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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