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Siga-nos também no Facebook. 

N O T Í C I A S 

LAVADOUROS DE RIBAS DE CIMA - ADAL reflecte, toma posição e propõe                       

Na sequência de uma denúncia relativa à destruição de 
lavadouros localizados em Ribas de Cima, e no seguimento das 
diligências efectuadas, a convite do Presidente da Junta de 
Freguesia de Fanhões, a ADAL deslocou-se ao local. 

A ADAL considera a intervenção levada a cabo pela Junta de 
Freguesia inconveniente e desnecessária, considerando que 
deveria ter sido encontrada uma solução alternativa de 
localização do espaço destinado aos trabalhadores. Concorda, 
naturalmente, com a reposição do funcionamento de 
lavadouros e de sanitário público, se tal necessidade 
estiver devidamente identificada e enquanto for sentida 

pela população local. 
 
 
Neste processo, todos os esforços devem ser feitos no 
sentido de evitar uma situação que, em última instância, 
coloca o foco num “conflito de interesses” entre a 
população e os trabalhadores da Junta de Freguesia, 
quando o que verdadeiramente está em jogo é uma falha na 
comunicação entre a Autarquia (o respectivo executivo, 
entenda-se) e a população. 
 

Leia aqui a notícia na íntegra http://www.adaloures.pt/news/posicao-publica-
lavadores-ribas-de-cima/ 

 
 

CONSELHO MUNICIPAL DO ASSOCIATIVISMO                       

No plenário do Conselho Municipal do Associativismo do passado dia 28 de Junho, a ADAL passou 
a integrar o grupo de trabalho proposto pela Associação de Colectividades do Concelho de Loures, 
em ordem à realização de um encontro dedicado à participação dos jovens e das mulheres no 
associativismo, esclarecendo que, na sua opinião, a principal preocupação deve ser a do 
alargamento da participação e envolvimento, em geral, no movimento associativo e na vida 
coletiva e não apenas uma preocupação específica da participação deste ou daquele grupo social. 

 
 

ECO-ALERTA - Contribua para uma CIDADANIA MAIS ACTIVA!  
 
A ADAL relembra que dispõe de uma ferramenta à disposição de todos aqueles que querem alertar 
e denunciar sobre problemas ambientais e/ou atentados aos património no Município de Loures.  
  
Após conhecer a denúncia feita via Eco-Alerta, a ADAL: 
• Reconhece a situação; 

• Fotografa se necessário; 
• Apresenta a queixa; 
• Verifica as diligências das entidades competentes; 
• Informa publicamente. 
 
Eco-Alerte para que as autoridades ajam, cumpram e façam cumprir a lei. 
Envie-nos as suas mensagens de alerta via Facebook ou através do endereço 
adaloures@gmail.com. 

 

 
 

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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