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O ofício recentemente enviado pelo executivo para as forças vivas da Freguesia de Mouriscas, 

foi realizado com base num ato de boa-fé em prol da Freguesia de Mouriscas.  

 

Ao contrário dos anteriores executivos da Junta de Freguesia de Mouriscas e forças políticas 

com poder de decisão e fiscalização da freguesia, tem este executivo, enveredado por um 

caminho de transparência, honestidade e trabalho. 

 

Tivemos muitos anos estagnados, com inércia total por parte de quem liderava a freguesia, 

estando entregues a um trabalho vazio que colocou as Mouriscas numa terra de nada. O mal 

da freguesia, comum a tantas outras, são as visões sem nada a vislumbrar no horizonte, e o 

falar mais sobrepôs-se a fazer menos, o que colocou Mouriscas numa estagnação sem igual.  

 

Nestes últimos 2 anos, o Município de Abrantes nunca disse não a qualquer pedido deste 

executivo de Mouriscas estando a sinceridade e a máxima sintonia sempre presentes entre as 

partes, muitos menos ainda recentemente com o novo Presidente da CMA e sua equipa que 

acode a cada situação em que necessitamos de apoio ou de resolução. 

 

Hoje, orgulhamo-nos de termos uma relação profícua com o Município da qual se enquadram, 

entre muitos, os seguintes acontecimentos e atividades: 

• Implementação de um projeto para obra de alargamento do cemitério;  

• Apoio ao Mercadinho de natal; 

• A escola primária antiga está entregue à associação ADIMO que em conjunto com a 

CMA estão a estudar a possibilidade de a recuperar; 

• Decurso do procedimento para recuperação da estrada municipal, tendo em conta que 

no anterior mandato não havido qualquer acompanhamento das obras de 

saneamento por parte do executivo da CDU permitindo que a obra fosse concluída 

sem quaisquer condições. 

 

Mais, é de realçar o apoio e a aposta que a Câmara Municipal de Abrantes têm feito 

àsMouriscas ao longo dos últimos anos. Ao contrário das declarações recentemente 

apresentadas pela CDU, a CMA através dos Contratos Interadministrativos e Protocolos de 

Colaboração, com a nossa Freguesia, nos últimos anos, realizou transferências no valor global 

de cerca de 345 mil euros. 

 

Face ao nosso trabalho diário para Mouriscas, hoje temos: 

 

• Em fase de conclusão toda a toponímia da Freguesia; 

• Execução no prazo de 1 ano de nove asfaltamentos de estradas na Freguesia; 



• Uma Junta de Freguesia com condições dignas de trabalho para administrativos e 

pessoal dos serviços;  

• As contas em dia sem ter de pedir adiantamentos(como no passado) para pagar 

salários; 

• A Oliveira do Mouchão como propriedade da freguesia;  

• Em situações de incêndios ou outras catástrofes uma resposta eficaz;  

• Reativado a Comissão Social da Freguesia, desprezada até então e desprezando quem 

mais precisa, entre muitas outras situações. 

 

 

Cumpre ainda referir que o ofício enviado recentemente pelo executivo, era um ato 

recorrentedos executivos anterioresdesta freguesia, cujos pedidos semelhantes eram 

realizados habitualmente. 

 

 

 

  

"Não sermos mais um, mas sim sermos, O Executivo" continuará a ser o nosso lema. 

Freguesia de Mouriscas 

 
 

 


