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COMUNICADO 

Agência da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Guadiana Interior, 

 de Sobral da Adiça 

 

O Executivo da Junta de Freguesia de Sobral da Adiça vem por este meio informar a 
população que realizou uma reunião no passado dia 14 de fevereiro com o Diretor 
da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Guadiana Interior, Dr. Amílcar Bengla Mourão 
e com o gerente do balcão de Moura, Sr. Carlos Oca, com o objetivo de compreender 
as razões que levaram ao encerramento da Agência de Sobral da Adiça às terças e 
quintas-feiras.  
 
O Dr. Amílcar Mourão, Diretor da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Guadiana 
Interior informou-nos que esta é uma “situação temporária e que se espera estar 
resolvida durante o primeiro trimestre de 2014”. É, apenas uma questão de falta de 
Recursos Humanos e que “não está nos planos da referida instituição encerrar 
definitivamente a Agência” existente na nossa freguesia e “não vão reduzir mais”. 
 
Queremos, igualmente salientar que o Executivo da Junta de Freguesia apresentou 
algumas propostas para a resolução imediata deste problema, no entanto, o Diretor da 
Crédito Agrícola Mútuo do Guadiana Interior, referiu que de momento não havia outra 
solução que não a atual. Mencionou, ainda que as propostas apresentadas pelo 
Executivo poderiam ser aproveitadas no futuro. O Executivo da Junta de Freguesia 
solicitou que fosse informado com regularidade da evolução desta situação.  
 
Solicitamos igualmente informação acerca do não funcionamento do multibanco em 
inúmeros fins-de-semana, fomos informados que esta situação se devia a problemas 
técnicos e a cortes de luz, que levam a que a máquina se desligue e ao reiniciar dá o 
sinal de falta de dinheiro. 
  
Perante o exposto, o executivo da Junta de Freguesia de Sobral da Adiça quer 
sublinhar que não irá desistir e nem vai parar de lutar até a situação estar resolvida, 
vendo-a com muita preocupação. Quer do mesmo modo referir que estará disponível 
para se juntar à população caso a mesma entenda que se deverá caminhar para 
outras formas de protesto. 
                                  
Sobral da Adiça, aos 19 de Fevereiro de 2014. 

     
 

                             O Presidente da Junta 
 

 
 

       /Bruno Miguel Valente Monteiro/  
 


