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Siga-nos também no Facebook.

NOTÍCIAS
DEBATE SOBRE AMBIENTE | Sínteses do debate
O debate sobre ambiente promovido pela ADAL – realizado com os quatro representantes das
candidaturas à Câmara Municipal de Loures anunciadas à data (mês de Junho) - foi o único debate
entre candidatos, realizado localmente.
Este é o momento de recordar as intervenções proferidas
(apresentadas por ordem alfabética das siglas):
Fábio Figueiredo - BE http://bit.ly/2yxNI8J
Tiago Matias - CDU http://bit.ly/2ykqj9w
João Pedro Domingues - PS http://bit.ly/2fHHQSa
João Silva Costa, Coligação Loures Primeiro - PSD/PPM
http://bit.ly/2xo58Xm

QUER UM BOM CONCELHO? VOTE.
(uma mensagem da Comissão Nacional de Eleições)

RETRATO AMBIENTAL DE LOURES | Edição 2018
A ADAL organiza anualmente uma Mostra de
Fotografia – Retrato Ambiental de Loures - alternando
os temas Ambiente e Património Cultural. Em 2018
realizar-se-á a 6ª edição e o tema será
Património.
A Mostra de Fotografia - Retrato Ambiental de
Loures não é um concurso de fotografia, mas sim
uma partilha de diferentes olhares sobre o território,
funcionando quer como alerta relativamente a
problemas visíveis, quer como forma de divulgação de
aspectos positivos, decorrentes da adopção de boas
práticas das instituições e/ou dos cidadãos, individual
ou colectivamente considerados.
Comece já a registar o que, perto de si, deve ser reconhecido e valorizado,
pela sua importância cultural, material ou imaterial.

Leia aqui o REGULAMENTO.

NOVAS CAUSAS DA ADAL
As CAUSAS DA ADAL definem-se enquanto situações que exigem um empenho mais premente na
defesa e na salvaguarda de interesses públicos locais e que terão uma atenção mais constante e
determinante, quer na vigilância, quer pugnando por acções junto das autoridades competentes.

No decorrer da reunião de direcção mensal, desta feita descentralizada e realizada em São Julião
do Tojal, no dia 21 de Setembro, foram designadas duas novas CAUSAS: Paul das Caniceiras e
Aquedutos de Santo Antão do Tojal, Rua dos Arcos e Palácio-Fonte Monumental.
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.

