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ADAL | ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO AMBIENTE DE LOURES
Siga-nos também no Facebook.

NOTÍCIAS
ADAL PARTICIPOU NO FÓRUM DO PATRIMÓNIO 2017
O FÓRUM DO PATRIMÓNIO 2017, subordinado ao tema: Unir as ONG em defesa da Nossa
Herança Comum, realizou-se no passado dia 10 de Abril.
A ADAL apresentou uma comunicação no painel: As ONG e a defesa do Património, Público e
Privado, no tema: Legislação e intervenção no Património Cultural Construído. Formas de
sensibilização dos decisores e da opinião pública. A intervenção versou sobre «Um caso:
Palácio e Quinta de Valflores, Santa Iria de Azóia – 2006/2016»
Veja a aqui a apresentação.
Os protagonistas do Fórum foram as ONG do Património, contudo esta iniciativa pretendeu fazer
chegar a sua mensagem aos decisores políticos, a todos os parceiros dos setores de atividade que
diretamente ou indiretamente envolvem o Património Cultural Construído e aos cidadãos em geral.
Mais informações do FÓRUM DO PATRIMÓNIO 2017:
http://www.forumdopatrimonio.pt/

GALA NOTÍCIAS DE LOURES
O Notícias de Loures vai homenagear personalidades e instituições que se destacaram, durante
2016, no nosso Concelho.
O vencedor de cada categoria será aquele que obtiver mais votos no conjunto das possibilidades.
As votações para os nomeados são efetuadas no sítio, sendo apenas permitido um voto por cada
endereço de e-mail.
Registamos, com satisfação, que a ADAL consta nos
nomeados.
Confira aqui a LISTAGEM DAS DISTINÇÕES.
Participe e VOTE: http://gala-2017.noticias-de-loures.pt/
A entrega das distinções decorre no Pavilhão Paz e Amizade, em Loures, no dia 19 de Maio.

5ª MOSTRA DE FOTOGRAFIA | A DECORRER ATÉ
30 DE ABRIL
ÚLTIMA CHAMADA!
Termina já no próximo dia 30 de Abril receção de fotografias
(até 10) para o Retrato Ambiental de Loures.
Remeta-nos as suas melhores fotografias – actuais –
relativas a aspetos positivos e/ou negativos a destacar no
concelho de Loures.
PARTICIPE e ajude-nos
a divulgar e a dignificar o património ambiental de
Loures.
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.

