
 

 
 
 
 

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 
 

3ª Mostra de Fotografia  

02-04-2015  
Está ainda a decorrer a 3ª Mostra de Fotografia "Retrato Ambiental de 
Loures", subordinada ao tema: AMBIENTE. Consulte aqui o 
Regulamento. 
 

Esta iniciativa pretende registar evidências de iniciativas ou de situações 

com impactos positivos ou negativos no Ambiente, através de fotografias 
que denunciem problemas e possibilitem alertar para a necessidade de 
resolução, ou que sejam replicáveis enquanto exemplo de boas práticas. 
 

As fotografias devem ser enviadas até ao dia 25 de abril, para o endereço 
eletrónico: adaloures@gmail.com. 

 
Celebre o ambiente! Contribua para evidenciar bons exemplos  

ou para denunciar más práticas. PARTICIPE! 

 
Comemorar para Consciencializar  

07-04-2015 
Neste mês de Abril a ADAL assinala o Dia Nacional dos Moinhos e o Dia Internacional dos 

, enquanto efemérides que merecem uma reflexão mais atenta. Sítios e Museus
 

COMEMORAR PARA CONSCIENCIALIZAR 

para que os Dias passem de palavras nos calendários e ganhem um sentido E/Afetivo! 

 
A ADAL em direto na Rádio Horizonte FM 

27-03-2015 
A Rádio Horizonte FM falou de Ambiente com a ADAL. São 45’ de entrevista na qual são 
abordados temas diversos como: a associação, o ambiente e o património no concelho de 
Loures, a água e a Valorsul. 
 

Pode ouvir na íntegra aqui. 

 
ECO-DICAS   

As ECO-DICAS ajudam a reflectir para melhor agir! 

 

Adopte boas práticas em matéria de consumo energético. 

Não deixe os equipamentos elétricos ou eletrónicos em 
standby, pois a luz vermelha/azul que fica acesa indica 
que estes continuam a consumir energia. Desligue-os no 
botão e não apenas no comando remoto. 

Uma parceria ADAL e Rádio  
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