
 

 
 
 

ADAL | ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO AMBIENTE DE LOURES 

Siga-nos também no Facebook. 

N O T Í C I A S 

 ASSEMBLEIA GERAL DA ADAL   
 

Nos termos do artigo 29.º do Regulamento Interno, a ADAL convocou a Assembleia Geral para 
reunir no próximo dia 12 de Dezembro, às 20H30, no Espaço A na Casa do Adro, na Rua Padre 
António Vieira, em Loures. 
 

Ordem de Trabalho: 
1. Plano de Actividades e Orçamento para 2018 
2. Informações 
3. Apresentação e votação da acta  

 
Se à hora marcada não estiverem presentes 50% dos associados, a 
Assembleia-geral reunir-se-á em segunda convocação meia hora depois, 
qualquer que seja o número de associados presentes. 
 

PARTICIPE! 
 

A participação dos sócios e amigos da ADAL é importante para vincular e fundamentar a actividade 
da nossa associação e – JUNTOS – garantirmos a defesa do Ambiente e do Património de Loures. 

 

 COMEMORAÇÃO 10.º ANIVERSÁRIO  
 

 

A ADAL comemora, no próximo dia 21 de Janeiro, o seu 10.º aniversário. 
 

No início começou por ser um movimento de cidadãos para 
acompanhamento da instalação da incineradora da Valorsul. 
 

Em 2008 é constituída formalmente como Associação de âmbito local, 
desenvolvendo desde então actividade regular e cujas ações incidem 
sobretudo na sensibilização, informação e advertência nos domínios do 
Ambiente e do Património. 
 

A ADAL mantém desde 2009 o estatuto de Organização Não 
Governamental de Ambiente (ONGA), única no concelho de Loures. 

 

RESERVA DE DATA: 21 DE JANEIRO 
Brevemente divulgamos o programa do aniversário! 

 

DICAS AMBIENTAIS NATALÍCIAS  
 
Faça deste Natal um ECONATAL! 
 

A ADAL, em prol da preservação dos recursos e contribuindo para a qualidade 
de vida das gerações futuras, sugere que também as comemorações desta 
data festiva estejam imbuídas de atitudes sustentáveis. 
 

Para lá das ofertas, a decoração e demais enfeites da ceia podem ser feitos 
com materiais recicláveis. 
 

Podemos sugerir: iluminação LED para a árvore de natal, enfeites realizados 
com tecido ou embalagens de produtos do dia-a-dia …mas o mundo da 
internet está cheio de dicas para reaproveitar materiais. Pesquise e inspire-se!  
 

Se tiver mesmo de comprar presentes e/ou materiais, opte pela produção nacional. 
 

E não se esqueça de, no final da festa, separar corretamente os materiais e depositá-los no 
ecoponto correspondente! 
 

A finalizar, uma sugestão que alia a reciclagem à produção nacional: 
 

Use e abuse das rolhas de cortiça nos seus enfeites natalícios. 
A cortiça é 100% reciclável e renovável.  

Contribuía para a preservação do montado de sobro e da biodiversidade. 
 

 

 

 

 

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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