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A ADAL | Associação de Defesa do Ambiente de Loures apresenta o seu boletim
electrónico, com o propósito de manter todos os sócios e amigos da Associação
informados sobre as atividades em curso, com destaque para as actividades
próprias, mas igualmente com espaço para outros destaques relevantes
relativos ao Ambiente e Património. Siga-nos também no Facebook.

NOTÍCIAS
Assembleia Geral
03-03-2015
A ADAL realizou a sua Assembleia Geral no início do
corrente mês.
Neste momento anual de discussão e partilha colectiva, para
além da apreciação, discussão e votação do relatório e
contas de 2014, foi igualmente definido o plano de
actividades para dinamizar durante 2015.
De destacar ainda a eleição do Positivo & Negativo de 2014, nos domínios do
Ambiente e Património.

Monitorização do Positivo & Negativo 2013 | Câmara Municipal de Loures
24-02-2015
No âmbito do projeto Positivo e Negativo do Ano, edição relativa a 2013, a ADAL atribuiu
à Câmara Municipal de Loures os certificados correspondentes aos aspetos Negativos
nos domínios do Património e do Ambiente.
No quadro do acompanhamento habitualmente efectuado às situações que nomeamos
como Negativas, solicitámos informação sobre as diligências tomadas ou perspetivadas
pela Câmara Municipal de Loures para a resolução dos problemas identificados, e que
justificaram as referidas nomeações.
Confira as respostas da Autarquia relativas ao Património: Palácio de Valflores e
Edifício 4 de Outubro e ao Ambiente: Parque Urbano de Montemor e Parque Urbano de
Santa Iria de Azóia.

Comemorar para Consciencializar | DIA INTERNACIONAL DA FLORESTA
21-03-2015
Por ocasião do Dia Mundial da Floresta, a ADAL desafiou o sócio Rui Máximo Santos
a refletir e a partilhar a sua visão a propósito desta efeméride. Leia o artigo!
Faz parte dos objetivos da ADAL, enquanto organização da sociedade civil, a promoção
de atividades que contribuam para o esclarecimento e a sensibilização relativamente a
temas ambientais e culturais, preferencialmente, mas também de outros que, pelas suas
características, importam estimular uma reflexão.
Fique também a par das Posições Públicas emitidas pela ADAL por ocasião do Dia
Internacional da Floresta e do Dia Mundial da Água.

ECO-DICAS
REUTILIZE!
Procure esgotar a utilização dos
bens que usa.
Tod@s podemos fazer mais e melhor pelo
Ambiente. As ECO-DOCAS ajudam a reflectir
para melhor agir!

E PARTICIPE!

