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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
A ÁGUA É DE TODOS | Pacto Político Municipal
A ADAL assume a DEFESA DA ÁGUA PÚBLICA como a causa do ano 2015.
Entendemos que o bem-público ÁGUA só pode ser
adequadamente gerido e protegido sob controlo democrático
das populações.
É pública a nossa frontal oposição à privatização da
água, na medida em que se trata de um elemento
fundamental à vida, não se compreendendo que possa ser
entendido como mero bem transacionável e alavanca de
promoção de lucros privados.
A ADAL remeteu a todas as forças políticas com
representação na Assembleia Municipal e à presidente do Órgão uma proposta de Pacto
Político, estando a aguardar uma reacção/ tomada de posição política.
Conheça a proposta da ADAL de Pacto Político Municipal!

COMEMORAR para CONSCIENCIALIZAR | Dia Europeu Sem Carros
O Dia Europeu Sem Carros celebra-se anualmente a 22 de Setembro, este ano sob o tema
central "Escolhe. Muda. Combina."
Também o município de Loures celebrou a Semana da Mobilidade, a qual englobou várias
actividades de sensibilização, de discussão e de animação.
Consideramos louvável a iniciativa de discutir publicamente o
Plano de Intervenção no âmbito da Acessibilidade e Mobilidade –
Loures Acessível, envolvendo todos os interessados, facto que reforça
um compromisso com os cidadãos.
A ADAL apela à participação activa de todos na discussão deste
tema e na definição das medidas que melhor contribuam para o
bem-estar das populações e correspondam às exigências da
sustentabilidade ambiental.
Leia a Posição Pública da ADAL.

CONDECORAÇÃO MUNICIPAL | Medalha de Honra
Nos termos do Nº1 do Artº4 – Candidaturas – do Regulamento de Condecorações do
Município de Loures, a ADAL propôs a condecoração de Herberto Goulard da Silva, figura de
relevo nos domínios social, cultural e político do nosso concelho, que recentemente passou a
estar também ligado à futura Biblioteca Municipal Ary dos Santos, através de um fundo
documental considerável, doado pela família.
É com regozijo que informamos que a proposta foi aceite e que foi atribuída, em cerimónia
pública, no passado dia 26 de Julho, a Medalha de Honra do Concelho, a título póstumo, a
Herberto de Castro Goulart da Silva.
Consulte aqui as Notas Bibliográficas.

NOVOS SÓCIOS
Damos as boas vindas a:
.
.
.
.

Anabela Ramos
Bruno Rodrigues
José Afonso
Tiago Pires

Contamos com a V/ participação e colaboração nas nossas
acções em prol do Ambiente e do 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.

