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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
EM DEFESA DA ÁGUA PÚBLICA!
Na sequência da Posição Pública divulgada a propósito do Dia Mundial da Água, a ADAL
pretende propor aos autarcas eleitos nos órgãos municipais a subscrição de um Pacto em
Defesa da Água Pública, que constitua um guia para acção e gestão democraticamente
controlada da água no Município.

A água é um recurso natural indispensável à vida, pelo que é obrigatório assegurar a defesa da
água como recurso natural público e assegurar o controlo democrático da sua exploração,
distribuição e preservação.
Em breve voltaremos ao assunto!
PELOS TRILHOS DA NATUREZA E DO PATRIMÓNIO – Dia 30 de Maio
Atividade anual de sensibilização sobre o ambiente e/ ou o
património cultural do município, que privilegia o contacto com a
natureza e, simultaneamente, apela à participação e convívio dos
sócios e amigos da ADAL.
Em terras de Lousa … Venha conhecer a árvore centenária –
Carvalho-português ou cerquinho, classificada de Interesse Público,
e percorrer o caminho da missa, sempre em contato directo com o
verde da natureza.
No final, a Tété II – Produtos Lácteos abre portas aos sócios e
amigos da ADAL para uma visita guiada a esta empresa nacional de
lacticínios.
Dia 30 de Maio, às 10:00h
Ponto de encontro: Rua Principal, junto ao chafariz de Carcavelos.
Inscrição para adaloures@gmail.com até dia 28 de maio.
Iniciativa com o apoio e participação da Junta de Freguesia de Lousa.
3ª MOSTRA DE FOTOGRAFIA RETRATO AMBIENTAL DE LOURES
O prazo foi prorrogado até ao dia 31 de Maio.
Recordamos que o tema deste ano é AMBIENTE. Envie fotografias (até
ao limite de 10) com imagens de Loures que realcem algum aspecto
ambiental, seja ele positivo ou negativo.
PARTICIPE!
DICAS SOBRE PATRIMÓNIO

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.

