
N/OFÍCIO 36/2022 - Conhecimento do Encerramento do Balcão Crédito Agrícola de Fanhões 
(Ofício entregue PMM no Balcão de Fanhões) 
 
Exma. Administração do Crédito Agrícola de Loures 
Caro Eng.º José Barreira 
 
Com saudações cordiais apresentamos os nossos cumprimentos. 
 
Exmos. Senhores:  
 
I.  
Em reunião de 17 de janeiro de 2022, entre o Crédito Agrícola, Junta de Freguesia de Fanhões 
e a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Fanhões, tomamos conhecimento do 
encerramento do Balcão de Fanhões, com previsão para março/abril de 2022. 
 
II. 
Apresentadas que foram pelo Crédito Agrícola as razões; como a fraca afluência ao balcão e os 
custos elevados de manutenção face ao seu rendimento, principais motivos e causas que 
levaram a uma decisão irreversível da Administração Central do Banco em encerrar o balcão; 
decisão que lamentamos profundamente e que priva a freguesia de um importante serviço de 
proximidade à população, principalmente aos mais idosos no pagamento das suas reformas 
entre outros.  
 
III 
Compete às entidades envolvidas, encontrar soluções que possam minimizar o impacto desta 
decisão, ficando esclarecido que os Multibancos já existentes em Fanhões e Casaínhos, 
continuam os dois em pleno funcionamento, e acordado a colocação de um novo Multibanco no 
interior da Junta de Freguesia de Fanhões, assim como um espaço administrativo para receber 
um funcionário do CA, para atendimento à população em dias a agendar, em especial nos dias 
de pagamento de reformas. Quanto à colocação de novos Multibancos noutras localidades da 
freguesia, não existe por parte do CA essa viabilidade.    
 
 IV. 
Ficou claro, que a Junta de Freguesia disponibiliza todos os meios ao seu alcance, para que se 
possa continuar a prestar este serviço à população. 
 
V. 
Mostramos a nossa solidariedade e reconhecimento para com a Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários de Fanhões, que nas instalações do Edifício Sede acolheu esta agência, 
que representava um benefício de receita para a sua atividade, mas que sempre procurou, que 
este espaço contemplasse serviços e causas úteis à população que serve.  
 
VI. 
Apelamos mais uma vez ao Crédito Agrícola, para que possam reconsiderar esta decisão, e que 
o balcão de Fanhões se mantenha, porque é o desejo de toda a população, comércio e 
empresas, reiterando a nossa total disponibilidade para estarmos ao lado das soluções e do 
serviço à população. 
 
Aguardando as vossas prezadas notícias, aceitem os nossos cordiais cumprimentos. 
 
Jorge Simões 
Presidente da Junta de Freguesia de Fanhões        

 

 

 

 

 


