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garantia de progresso!

FANHÕES MERECE MAIS E MELHOR!
Na última semana a população de Ribas de Cima foi confrontada, sem aviso e à revelia,
com a demolição do lavadouro, património da Freguesia e parte integrante da história e
das vivências de Ribas em particular, mas também da freguesia de Fanhões e do
concelho de Loures.
Atitude irresponsável, prepotente e de abuso de poder por parte do Executivo da Junta de
Freguesia liderada pelo Partido Socialista (PS).
Neste mandato, em dois anos e meio de gestão do Partido Socialista na Junta de
Freguesia, o Executivo tem mantido uma postura irresponsável e de conflito permanente
com a população e as diversas instituições da Freguesia, limitando em alguns casos a
sua atividade em prol da comunidade, atitudes que não se entendem nos dias de hoje e
numa freguesia que queremos participativa e democrática.
O PS e os seus eleitos têm sido incapazes de manter uma equipa capaz de gerir os
destinos da Freguesia e contribuir para a melhoria da qualidade de vida da População da
Freguesia de Fanhões, somando constantes conflitos internos que levaram já a duas
demissões do Executivo da Junta de Freguesia. Neste mandato o Presidente da Junta,
eleito pelo Partido Socialista não tem participado nas reuniões da Assembleias Municipal
como está obrigado, demitindo-se desta forma de participar num dos órgãos autárquicos
do Concelho e assim passar ao lado de importantes decisões para Freguesia e para o
Concelho.
A população da Freguesia de Fanhões merece mais e melhor!

PELA REPOSIÇÃO DO LAVADOURO DE RIBAS DE CIMA!
Os eleitos da CDU na Assembleia de Freguesia requereram a realização de uma
Assembleia de Freguesia extraordinária onde apresentarão uma moção repudiando a
destruição do lavadouro de Ribas de Cima e exigindo a sua reposição tal como estava,
devolvendo à população aquele equipamento e as suas memórias.
Apelamos desde já à participação de todos na próxima Assembleia de Freguesia,
pois dessa forma teremos mais força para continuarmos a lutar pela nossa Terra.

