
 

 
 
 

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 
 

LOURES EM CONGRESSO | Sessão Final 

Enquanto Associação com intervenção no território de Loures, a ADAL 
integra o Conselho Consultivo do LOURES EM CONGRESSO, iniciativa 
promovida pela Câmara Municipal de Loures, que decorre até ao próximo 
dia 27 de Junho. 

 Para além da participação nas semanas temáticas “Cultura e 
Desporto” e “Espaço Urbano e Ambiente”, que decorreram nos meses de 

Abril e Maio, respectivamente, a ADAL irá apresentar uma 
comunicação na sessão final, integrada no painel Espaço Urbano 
e Ambiente, a realizar no dia 26 de Junho, no Palácio dos Marqueses 
da Praia e Monforte, com início às 9h30. 

A ADAL considera que a SUSTENTABILIDADE deve constituir-se em 
ideia-directriz do futuro Plano Estratégico do Município de Loures. 

 

Venha assistir. O seu contributo é importante. P A R T I C I P E! 
 

PROTESTO PELA REVERSÃO DA PRIVATIZAÇÃO DA VALORSUL | 8 de Julho 

A ADAL, nesta fase decisiva da luta contra a privatização da EGF/Valorsul, apela à 
convergência e união de esforços da população de Loures e de outros municípios, das 

associações suas congéneres, dos sindicatos, dos autarcas, do movimento associativo, das 
forças políticas que se opõem a esta privatização, para a constituição duma Plataforma 
Cívica que eleve, intensifique e diversifique acções contra este ataque aos direitos das 
populações e dos trabalhadores. 

PARTICIPE na CONCENTRAÇÃO E PROTESTO pela reversão da privatização da 
Valorsul, a ter lugar no próximo dia 8 de Julho, pelas 18horas, no Largo da Sociedade 1º 
de Agosto, em S. Iria de Azóia. 

 

CONTAMOS COM TODOS OS QUE NÃO DESISTEM! 
 

PELOS TRILHOS DA NATUREZA E DO PATRIMÓNIO  

Realizou-se no passado dia 30 de Maio a actividade anual de 
sensibilização sobre o ambiente e/ ou o património do município, 
que decorreu Em terras de Lousa, com o intuito de conhecer in 
loco uma das árvores monumentais – Carvalho-Cerquinho - 
localizadas no Concelho. 

E porque a ADAL é uma associação que tem por objectivos a 
defesa do equilíbrio ambiental e do património, a presente 
iniciativa registou aspectos que poderão contribuir para a melhoria 
do espaço público. Apelámos à Câmara Municipal de Loures que 
pondere implementar algumas medidas de valorização da área, 

designadamente: 
- Elaborando e concretizando um arranjo paisagístico da zona, 

cum uma intervenção mínima, sobretudo acentuando aspectos de 
limpeza, que acautele devidamente a conservação da árvore; 

- Encontrando uma solução adequada para as estruturas 
informativas que se encontram no local, eventualmente 
colocadas pela Câmara Municipal de Loures, mas que não 
ostentam qualquer informação, revelando sinais de degradação.  
  

ENTREGA DOS CERTIFICADOS POSITIVO E NEGATIVO – 2014 

A ADAL assinalou o dia Mundial do Ambiente - 5 de junho – com a 
entrega dos Certificados relativos ao Positivo e Negativo em 2014, 
nos domínios do Ambiente e Património, no concelho de Loures.  

O certificado correspondente ao aspecto negativo no Ambiente foi 
entregue ao Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e 
da Energia, tendo os três restantes sido entregues à Câmara 
Municipal de Loures.  

Confira aqui a notícia publicada pela Autarquia. 

 

 
 

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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