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ATA DA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ANÇÃ,  

EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, de 14 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

----Aos quatorze dias do mês de Dezembro do ano de ano de dois mil e dezanove, pelas 22h00, realizou-se 

no Salão nobre da Junta de Freguesia de Ançã, a reunião de Assembleia de Freguesia de Ançã, em sessão 

extraordinária, presidida pelo senhor Manuel  Madeira Teixeira e secretariada por Cátia Filipa Fernandes 

Parreiral e André Sá Neves, ambos em substituição do primeiro e segundo secretários efetivos, com a 

seguinte:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ordem de Trabalhos: 

Ponto Único: Deliberar, sob proposta do Executivo da Junta de Freguesia de Ançã, sobre a Assembleia de 

Freguesia de Ançã se associar á homenagem a diversas Individualidades e Entidades, que o Executivo vai 

homenagear no dia 15 de Dezembro de 2019, no âmbito da Gala “Ançã de Honra” e ainda na celebração dos 

648 anos de elevação de Ançã a Vila;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Dos membros da Assembleia de Freguesia, para além dos já mencionados, assinaram a lista de 

presenças os membros: Isa Neves Cruz, Ana Rita Cortesão Figueiredo, Paula Margarida de Sá Costa Abreu, 

Miguel Ângelo dos Santos Veloso e Daniela de Albuquerque Rosa. Diana Malva da Costa comunicou que por 

motivos profissionais, não poderia estar presente nesta assembleia, estando, naturalmente, a sua falta, 

devidamente justificada.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Do Executivo: Cláudio Miguel Vaz Cardoso (Presidente do Executivo)  e  Luís Miguel Caetano Malva 

(Tesoureiro do Executivo).------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto único:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------O Senhor Presidente da Assembleia, Manuel Madeira Teixeira, deu início aos trabalhos constantes do 

ponto único da ordem de trabalhos, tendo referido que pelo facto dos membros da Assembleia de Freguesia,  

Luisa Margarida Gonçalves Aguiar, Hugo Daniel Garrido Lourenço e João Carlos Ribeiro Gerardo, terem 

justificado as suas ausências e solicitado, temporariamente, a sua substituição, pelo que nos termos do 

disposto no n.º 4 do art.º 76.º e nº. 1 do artº. 79º. da Lei 169/99, de 18 de setembro, foram convocados os 

seguintes membros: Paula Margarida de Sá Costa Abreu, Miguel Ângelo dos Santos Veloso e Daniela de 

Albuquerque Rosa, que mostraram disponibilidade para substituir os membros acima referidos;------------------ 

Constatou ainda o Presidente da Assembleia a existência de quórum, deu as boas vindas aos novos membros 

presentes, declarou aberta a sessão, e usando da palavra, dirigiu-se aos membros presentes, no sentido de 

relevarem o facto da convocatória ter sido efetuada num curto período de tempo.------------------------------------- 
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De seguida o Presidente da Assembleia de Freguesia deu a palavra ao Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de Ançã, Cláudio Miguel Vaz Cardoso, que dirigindo-se a todos os presentes, apresentando os 

seus cumprimentos, tendo de seguida solicitado, a todos um pedido de desculpas, pelo facto deste assunto 

ser levado a assembleia num curto espaço de tempo. Referiu ainda o Sr. Presidente de Junta que os critérios 

que o Executivo, bem como um Conselho Consultivo, implementou na atribuição das homenagens estavam 

bem definidos no documento distribuído (em anexo a esta ata, e da qual fará parte integrante) e que gostaria 

que a Assembleia de Freguesia se associasse a estas mesmas homenagens.---------------------------------------- 

Feita a apresentação e os critérios que levaram o Executivo a prestar as referidas homenagens, o Presidente 

da Assembleia de Freguesia, solicitou ao executivo que, de futuro, se assim o entendesse, e com mais 

antecedência, dar a conhecer a todos os membros eleitos, toda a informação subjacente ás homenagens a 

prestar, de forma a que todos os membros desta Assembleia de Freguesia de Ançã possam dar os seus 

contributos para tão importantes homenagens a pessoas e entidades que se tem destacado no 

engrandecimento da freguesia de Ançã;------------------------------------------------------------------------------------------- 

De seguida o Presidente da Assembleia deu a palavra aos membros presentes, tendo estes sido unânimes 

em referir, que homenagear pessoas e entidades da freguesia é sempre de louvar, mas também solicitaram 

que no futuro esta informação chegue atempadamente de forma a que todos os membros desta Assembleia 

de Freguesia também possam dar os seus contributos. No decurso do debate, foi  consensual e acordado 

pelos membros da Assembleia de Freguesia que a votação fosse relativa a que a Assembleia de Freguesia  

se associasse às homenagens a prestar às diversas individualidades e entidades e não à votação individual 

dos nomes indicados, já que os homenageados foram definidos por um Conselho Consultivo e pelo Executivo 

da Junta de Freguesia, sem a participação da Assembleia de Freguesia, mas que naturalmente esta se irá 

associar;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente de Junta referiu que de futuro, na próxima iniciativa este assunto será comunicado com 

a devida antecedência, de modo a que todos os contributos, na preparação e elaboração dos critérios que o 

Conselho Consultivo e Executivo venham a definir, sejam bem vindos, em prol de uma freguesia mais coesa 

e unida.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Solicitou ainda a todos os membros da Assembleia, para que estivessem presentes, amanhã, na cerimónia 

de entrega dos prémios aos homenageados ;------------------------------------------------------------------------------------ 

Finalmente, foi colocada á votação, por voto secreto, a proposta apresentada pelo Executivo da Junta de 

Freguesia de Ançã, no sentido de a Assembleia de Freguesia de Ançã se associar á homenagem a diversas 

Individualidades e Entidades, que este vai homenagear, no dia 15 de Dezembro de 2019, no âmbito da Gala 

“Ançã de Honra” e ainda na celebração dos 648 anos de elevação de Ançã a Vila, cujos nomes e critérios 
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fazem parte de documento anexo á presente ata. Tal votação resultou numa aprovação por 

UNANIMIDADE.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata de reunião, que vai 

ser assinada pelo presidente da Assembleia de Freguesia e pelos secretários em funções;------------------------ 

 

O Presidente da Assembleia: 

 

 

 

A Primeira Secretária (em substituição): 

 

 

 

 

O Segundo Secretário (em substituição) 


