
 

 
 
 

ADAL | ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO AMBIENTE DE LOURES 

Siga-nos também no Facebook. 

N O T Í C I A S 

 PERCURSO ADAL | Do Palácio ao Castelo  

A ADAL apresenta ... 
 

 

DO PALÁCIO AO CASTELO, em Santa Iria 
de Azóia. 
 

2017 assinala um marco nas iniciativas da 
ADAL. Estreamos o percurso ADAL, inserido 
na atividade "Pelos Trilhos do Património e da 
Natureza". 
 

E começamos pela NOSSA CA(U)SA. 
O percurso inicia na Quinta e Palácio de 
Valflores e termina no Castelo de 
Pirescoxe, com tempo para conhecer e 
observar a Oliveira Milenar.  
 

Dia 4 de Junho, com início às 10h00 e final 
previsto para as 12h30. O ponto de encontro 
é no estacionamento da Piscina Municipal de 
Santa Iria de Azóia – Parque Urbano de Via 
Rara. 
 

 

Participe e divulgue esta atividade gratuita, educativa e lúdica, realizada ao ar livre! 
Aguardamos as vossas inscrições até dia 1 de Junho: adaloures@gmail.com 

 
 

 

DEBATE | OS PROJECTOS DOS CANDIDATOS – Autárquicas 2017 
 

Numa parceria com a rádio Horizonte FM e o jornal Notícias de 
Loures, a ADAL organiza um DEBATE PÚBLICO com as 
candidaturas às Autárquicas 2017, conhecidas até ao momento.  
 

Acompanharemos com a maior atenção e interesse o 
posicionamento de cada candidatura no domínio do Ambiente e 
desejamos dar a perceber, em nome dos nossos associados e da 
população do Município, as perspectivas de cada candidatura à 
Presidência do Município sobre um conjunto de matérias que 
consideramos centrais na análise desta problemática e decisivas 
para a sustentabilidade deste território. 
 

Dia 24 de Junho, entre as 17H00 e as 19H00, 
na Associação Luiz Pereira Motta, em Loures. 

 

Iniciativa aberta ao público,  
até ao limite de lugares disponíveis. 

 
 

POSITIVO & NEGATIVO 2016 | Entrega de Certificados 
 

Por ocasião do Dia Mundial do Ambiente - 5 de junho – a ADAL 
celebra a data com a entrega dos Certificados relativos ao 
Positivo e Negativo no concelho de Loures em 2016.  
 

A ADAL pretende com esta ação proporcionar uma reflexão conjunta 
relativa aos temas sobre os quais incidiram as decisões. 
 

Recordamos que esta iniciativa tem o objectivo de apoiar e 
estimular as melhores práticas e condenar aquelas que se 
apresentem em contradição com o interesse e bem-estar 
colectivos. 

 

 
 

 

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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