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ATA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ANÇÃ ORDINÁRIA, 
REALIZADA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2019 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------Aos vinte e oito dias do mês de Setembro do ano de dois mil e dezanove, realizou-se no 

Salão nobre da Junta de Freguesia de Ançã, a reunião de Assembleia de Freguesia ordinária, 

presidida pelo senhor Manuel Teixeira e secretariada por Luísa Aguiar, Primeira Secretária e 

por Hugo Lourenço, Segundo Secretário, que teve a seguinte ordem de trabalhos:-------------- 

------Período antes da Ordem do Dia---------------------------------------- 

------I –  Votação e aprovação da acta da Assembleia de freguesia de 28/12/2018------------ 

------II – Votação e aprovação da acta da Assembleia de freguesia de 28/04/2019------------ 

------III - Votação e aprovação da acta da Assembleia de freguesia de 26/06/2019----------- 

------Período Da Ordem do Dia--------------------------------------- 

-------I – Informações por parte do Executivo da Junta de Freguesia------------------- 

-------II – Transferência de competências do município para as freguesias – 

Procedimentos e esclarecimentos da DGAL----------------------------------------------- 

------Intervenção por parte do público--------------------------------- 

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

os senhores: André Neves, Rita Cortesão. Diana Costa, João Alexandre Santos, Cátia Parreiral 

e João Carlos Gerardo.------------------------------------------------------------------------------ 

------Do Executivo: Cláudio Cardoso, Luís Miguel Malva e Gisela Parreiral.---------------------- 

------Antes do início dos trabalhos o Senhor Presidente da Mesa de Assembleia, informou que 

que o senhor João Nuno Leitão, membro da assembleia de freguesia da bancada do PS, 

apresentou a sua demissão (documento que se anexa a esta ata) alegando incompatibilidade de 

trabalho. Tendo o senhor Filipe Rasteiro, elemento que se seguia na lista do PS, declinado 

também o convite, foi convidada a senhora Diana Costa para membro efetivo da Assembleia de 
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Freguesia. A senhora Isa Cruz, solicitou temporariamente, a sua substituição por estar ausente, 

tendo sido convocado o senhor João Alexandre Santos.--------------------------------- 

------I – Aprovação e votação da acta da Assembleia de freguesia de 28/12/2018:foi 

aprovada por maioria com 5 votos a favor e 4 abstenções.----------------------------------------- 

------II – Aprovação e votação da acta da Assembleia de freguesia de 28/04/2019: foi 

aprovada por maioria com 5 votos a favor e 4 abstenções.----------------------------------- 

------III- Aprovação e votação da acta da Assembleia de freguesia de 26/06/2019: foi 

aprovada por maioria com 6 votos a favor e 3 abstenções.------------------------------------ 

------Paríodo Da Ordem do Dia--------------------------------------- 

-------I – Informações por parte do Executivo da Junta De Freguesia:--------------------------- 

------O senhor Presidente da Junta, depois de dar as boas vindas aos novos elementos desta 

Assembleia, quis apresentar um Voto de pesar pelo falecimento de Carlos Alberto Negrão, 

deputado Municipal pela CDU (Coligação Democrática Unitária), que em 27 de Junho sofreu uma 

paragem cardiorrespiratória em plena Assembleia Municipal em Cantanhede. Pretendendo fazer 

um reconhecimento público pela sua dedicação naquele órgão deliberativo do concelho, na defesa 

acérrima do que considerava serem os legítimos interesses do concelho.------------ 

------Estacionamento abusivo no Pelourinho: informou que a Junta de Freguesia se viu forçada 

a apresentar queixa-crime contra desconhecidos, na GNR, pelos danos insistentes junto ao 

pelourinho, nomeadamente, agora, nos pilaretes de resguardo da pedra evocativa do foral de 

Ançã. Aguardam baias de proteção em redor do Pelourinho, exigido pelo IGESPAR e foi 

solicitado à GNR averiguação dos factos e maior proteção da área envolvente ao pelourinho, por 

este ser património classificado. O executivo está a estudar a hipótese de colocação de 

floreiras naquele espaço, dignificando-o e tornando inviável o estacionamento.----------------- 

------A Vila de Ançã recebeu “O Enredo”, um espetáculo inédito e multi-perfomativo, que aliou 

dança, teatro, música e artes circenses, numa criação artística à volta da figura de Sesnando 

Davides, governador de Coimbra na época moçárabe, obra fomentada pela CIM em parceria com 
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o Município de Cantanhede, estando de parabéns as Associações da Vila que fizeram parte deste 

espectáculo ímpar: Grupo de Teatro Novo Rumo e AMA- Academia de Música de Ançã.--------- 

------A Vacinação Antirrábica e Identificação Eletrónica (CHIP) foi feita no dia 20 de setembro 

em Ançã, na Quinta de Santo António e na Granja, para cães e gatos da Freguesia. Lembrou que 

a lei exige a todos os animais de companhia a Vacinação antirrábica (obrigatória nos cães entre 

os 3 e os 6 meses), Chip de identificação eletrónica e Registo da Junta de Freguesia, havendo 

muito poucos animais registados.--------------------------------------------------------------------- 

------As obras de reabilitação na piscina Natural de Ançã finalizaram. É uma praia fluvial 

durante o verão, por isso, tem de obedecer a determinadas regras de segurança: o piso superior 

da piscina que se encontrava com falhas, partido e lascado foi removido e colocado piso novo, 

rústico e adaptado a piscinas, com rebordo virado para a água, foi substituída a vedação 

envolvente danificada e que apresentava arame farpado exposto, foram eliminados tubos e 

canos visíveis debaixo da ponte, foi pintado todo o espaço envolvente, foi acrescentada 

iluminação de embelezamento à piscina, colocadas novas comportas, embelezado o jardim da 

ilha, o gradeamento foi todo reabilitado pintado e fixado de forma segura, foi limpa e dada 

proteção à ponte de madeira entre Piscina e Quintal da Fonte, foi posta iluminação nos Wc´s 

da piscina e pintadas as portas e eliminada da antiga mota as cabines aí existentes. Fica a faltar 

solução para chão da piscina, que tecnicamente não é fácil tendo em atenção que aquele é o leito 

de um rio sujeito a inundações de inverno, mas estão a ser estudadas várias soluções. Uma 

grande obra que valorizou Ançã.--------------------------------------------------------------------- 

------Estão concluídas as obras de reabilitação da envolvente ao complexo desportivo do AFC. 

A arborização está completa, assim como a pavimentação, após a criação de infraestruturas 

subterrâneas (saneamento, água, electricidade, sarjetas e escoamento das águas pluviais) e 

estacionamento localizado.--------------------------------------------------------------------------- 

------As obras na Escola da Granja eram para estar concluídas em Maio, mas não foi possível, 

pois para a sua execução foram pedidos dois orçamentos a duas empresas da Freguesia. A que 

venceu o concurso, candidatou-se mas mesmo depois de aberto o procedimento concursal, 

recusou por não ter tempo para a sua conclusão nos timings previstos e por se recusar a 
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apresentar garantia, conforme os contratos públicos exigem. Após esta desistência, teve de 

ser anulado o procedimento e aberto um novo, com as legais consequências. Foi convidado o 

outro empreiteiro, que aceitou a obra, mas desde Março que promete entregar os documentos 

para abertura do procedimento concursal e posterior assinatura do contrato de empreitada e 

mesmo após inúmeros pedidos de regularização do processo e reuniões, ainda não o fez, nem 

sequer atende os serviços do Município ou responde às suas interpelações . Ser-lhe-á dado, por 

escrito, um prazo até dia 1 de Outubro, para regularização do processo. Não o fazendo e porque 

está a afetar seriamente esta Freguesia, será tido em conta esta postura em futuros pedidos 

de propostas ------------------------------------------------------------------------------ 

------Quanto à limpeza das linhas de água, foi feita a limpeza profunda do troço entre as 

traseiras da Quinta de Santo António e o arneiro; com recurso a profissionais no setor, 

salientando-se a limpeza ao longo dos passadiços de madeira, deixando as margens 

completamente limpas. Esta foi uma limpeza profunda, sem paralelo nos últimos tempos. 

Relativamente às restantes linhas de água, nomeadamente: 1- Vala desde a ponte “José dos 

Reis” até estrada da mata; 2- Vala de Vale Fabém, que porque está obstruída, provoca 

inundações na Rua Calisto Poiares, acabou a intervenção, faltando apenas pequenos ajustes. Foi 

um projeto da APA – Agência Portuguesa do ambiente, relacionado com a recuperação das linhas 

de água afetadas pelos incêndios, com acompanhamento da Câmara e com o apoio da Junta. Foi 

uma limpeza como nunca foi feita, apesar de ser uma obrigação dos proprietários, decorrente 

da Lei n.º 54/2005, que devem salvaguardar uma distância de 10 metros para cada lado das suas 

margens para limpeza da linha de água.-------------------------------------------------------------- 

------Quanto à Quinta da Sobreira, no Parque Verde, parte florestal já está plantada, desde 

Maio deste ano, faltando apenas regularização do solo, que será feito após verificação da 

existência de árvores que precisem de ser substituídas. A vedação do parque desportivo está 

reposta, tendo levado prumos e painéis novos onde ficaram destruídos. O poste elétrico caído 

foi reposto. A iluminação do parque reconstruída e reposta, a zona das mesas e encosta virada 

ao posto médico, foi reparado o sistema de rega e plantação de nova relva e colocada nova 

vedação. Está pendente a reparação do piso do parque desportivo, uma vez que a Junta pediu 



 
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ANÇÃ 

Município de Cantanhede  
 

Página 5 de 13 
 

  
Contribuinte n.º 507917812            ∙          Bairro de S. José nº 1, 3060-Ançã           ∙           Tel./Fax 239 964953 

uma intervenção mais profunda, que regularize todo o piso cimentício e aplicação de um piso 

novo em todo o espaço. Aguardam definição da intervenção a fazer.------------------------- 

------Quintal da Fonte – apesar da Junta não ter responsabilidades neste espaço, solicitou ao 

Município a substituição urgente da plataforma em deck de madeira existente ao lado do palco 

e na entrada que dá para a piscina. A madeira esta toda podre, com tábuas em falta, outras 

levantadas, com parafusos à vista e com risco enorme de acidente. A pedido do Município 

assumiu a Junta a execução desse trabalho, com material a fornecer pelo Município e mão-de-

obra fornecida pela junta, sendo posteriormente ressarcida dos custos com a execução deste 

trabalho. Foi aplicado um deck cerâmico, a imitar madeira, que assenta bem no local e 

proporciona segurança a todos, principalmente crianças que ali circulam.------------------------ 

------Iniciaram-se obras de apoio social, no espaço conhecido como “casa do Pina”, na Rua Afonso 

Abelaira. O espaço será dividido em 3 áreas. Do lado direito ficará um pequeno jardim com 

miradouro para o paúl, do lado esquerdo onde era um barracão será levantada uma habitação 

para a família e a atual casa ficará para intervenção futura. Será uma habitação social e a CMC 

estudará a comparticipação social da família para uso do espaço. Também em S. Bento está 

prevista uma intervenção, particular, através do apoio social e pessoal de muitos, ajudar as 

famílias desfavorecidas que lá habitam a encontrar uma solução conjunta de cobertura das 

casas e criação de condições básicas de higiene.--------------------------------------------------- 

------Iniciou em meados de Setembro, a campanha Ançã limpa. As metas desta campanha são a 

informação, educação, reciclagem, incentivo à compostagem e reciclagem, reforço positivo de 

ações e fiscalização, uma vez que a situação está a tornar-se inaceitável. Já foi entregue a 

todos os comerciantes um ofício a pedir colaboração e ajuda nas boas práticas ligadas aos 

resíduos que produzem, incluindo embalagens. Será entregue um flyer porta a porta e serão 

feitas mais ações, nomeadamente junto das escolas.---------------------------------------------- 

------A Biblioteca de Ançã, fez também no passado Sábado, a apresentação editorial do livro 

ANÇÃ – Origens-Gentes- Inquisição, de Virgínia dos Santos Silva. Um profundo trabalho de 

levantamento de fontes, especialmente no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, da História 

Milenar da Vila de Ançã, que assim ganha uma nova base documental para conhecer o seu passado 
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e traçar o seu futuro. Para além desta edição, a Biblioteca de Ançã está preparar um trabalho 

sobre a escola de Ançã (edifício atual da Junta de Freguesia) e um conjunto de registos de 

vídeo para memória futura. Foi elaborado um vídeo para promoção do nosso Bolo de Ançã às 7 

Maravilhas Doces de Portugal e em colaboração com o GTA está a ser elaborado outro sobre o 

Ciclo do vinho.----------------------------------------------------------------------------------------- 

------ A Junta de Freguesia saúda os novos estudantes do ensino superior e seus familiares.--- 

------Aproximam-se as eleições legislativas, dia 6 de Outubro, um direito e dever constitucional; 

aos elementos das mesas, pede-se o maior respeito e isenção e à toda população, que vote em 

consciência.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

------A Junta parabeniza o AFC pela sua estreia na Prova rainha do futebol: Taça de Portugal. 

Apesar da derrota no jogo inaugural desta prova, bateu-se de forma exemplar, dignificando o 

clube e a Vila. Acabou por ser repescado e espera a difícil tarefa de se deslocar ao Canelas.--- 

------A Junta de freguesia parabeniza a Phylarmónica pelos seus 140 anos e enaltece o trabalho 

desenvolvido ao longo deste quase século e meio. Tem sido um digno embaixador da Música e 

desta Vila, sendo hoje uma das Bandas de referência regional e nacional.------------- 

------Terminada a participação do Bolo de Ançã no Concurso das 7 Maravilhas Doces de Portugal, 

candidatura liderada pela Junta de Freguesia, em nome de todos os Ançanenses, considera que 

foi uma grande vitória, que superou as todas as expectativas iniciais. Partindo em conjunto com 

outros 907 doces., após dois processos de seleção, feito por um painel de especialistas na 

doçaria, o Bolo de Ançã foi selecionado por duas vezes e passou a fazer parte dos 140 melhores 

doces eleitos. Depois, em parceria com o Município foi feita uma grande mobilização mediática 

que garantiu um fantástico segundo lugar na final distrital em Coimbra, apenas ultrapassado 

pelo Pastel de Tentúgal, o que nos permitiu ser repescados e fazer parte dos 40 Melhores Doces 

Nacionais. De novo, em Semide, e mais uma vez com uma forte campanha da Junta, o 

envolvimento do Município e o apoio de toda a população, alcançou um novo 2.ºlugar entre todos 

os segundos lugares nacionais, ficando então a fazer parte da ELITE dos 28 melhores doces 

Nacionais, obtendo o galardão de Pré-Finalista Nacional. Finalmente em Arcos de Valdevez, 

estivemos no palco das estrelas da doçaria nacional e entrámos mais uma vez pela casa de 
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milhares de pessoas através da RTP. Pertencer a esta elite dos melhores doces nacionais é 

motivo de grande orgulho. Este mediatismo deu a Ançã, ao Bolo e também ao Concelho, uma 

projeção nacional e internacional ímpar na história desta Vila. Destacou e agradeceu a 

mobilização da população e ao Padrinho, Fernando Correia Marques, pela disponibilidade e 

carinho dado a Ançã, ao Líder da Claque Pedro Cardoso, pela força, dinâmica e empenho pessoal 

e institucional que deu a este projeto e fez um agradecimento especial ao Município de 

Cantanhede, na pessoa da Dr.ª Helena Teodósio, pelo forte envolvimento institucional e 

pessoal.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------Informou ainda que está à venda o Livro “7 Maravilhas doces de Portugal”, onde é feita 

uma apresentação dos 140 melhores doces a concurso (140 Doces Finalistas 

Distritais/Regionais), onde está presente O Bolo de Ançã, que assim passará a ser referência 

nos livros de doces nacionais. À Venda no posto de turismo e CTT.----------------------------- 

------Ançã teve uma promoção inigualável na sua história; agora coloca-se a questão da qualidade 

do bolo, que é preciso garantir, alertando para a venda nas grandes superfícies de bolo, dito 

“Bolo de Ançã”, quando não respeita o processo de fabrico tradicional.--------------------------- 

------O senhor Presidente da Assembleia, antes de passar a palavra aos restantes elementos, 

pediu-lhes que se associassem ao executivo, no voto de pesar pela morte do senhor Carlos 

Negrão, proposta que foi aceite por unanimidade.-------------------------------------------- 

------O senhor João Carlos Gerardo, levantou a questão do estacionamento em frente ao 

ecoponto que se situa junto ao pavilhão do Ançã, comprometendo o acesso de moradores e 

mesmo da Inova; quis saber em que fase se encontra o processo de certificação do Bolo e 

apresentou em nome da bancada do PSD, um voto de louvor ao AFC, pela participação na Taça 

de Portugal, a Banda Phylarmónica pelos seus 140 anos e aos promotores do Bolo de Ançã, pelo 

resultado alcançado e pela projecção da vila.------------------------------------------------------- 

------A senhora Luísa Aguiar, acrescentou que a preocupação com a qualidade e fabrico 

artesanal do bolo deve passar também pelas padarias de Ançã.----------------------------------- 

------Quanto ao ecoponto, respondeu o senhor Presidente da Junta que o executivo ira pedir 

para rever a sinalização e quanto ao processo de certificação do bolo, este esta a decorrer com 
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o apoio da Dr. Teresa Perdigão e espera que da parte da junta, a curto prazo fique pronto; 

entretanto reunirá com boleiras para criar um selo de produto artesanal.-------------- 

------A senhora Diana Costa sugeriu a colocação de mais baldes do lixo em pontos estratégicos, 

dispensadores para detritos de animais e para beatas de cigarro e sugeriu a reparação do muro 

junto ao parque infantil que esta degradado e constitui perigo.------------------------------------ 

------Respondendo, o senhor Cláudio Cardoso, referiu que estas situações já foram pensadas e 

adquiridas soluções para esse efeito, mas não há mão-de-obra qualificada para a sua aplicação. 

Têm 2 cinzeiros em inox para a zona do Pelourinho, um caixote do lixo para colocar junto a sede 

da banda, um bebedouro e 2 dispensadores de sacos para lixo dos animais.----------------------- 

------O senhor João Alexandre Santos perguntou, relativamente a campanha “Ançã Limpa”, se 

há algum regulamento e sanções, defendendo que o romantismo de sensibilizar o vizinho não vai 

resultar, devendo estas ser aplicadas.---------------------------------------------------------- 

------O executivo esclareceu que a sua política será primeiro avisar e educar, depois disso, 

quando se detectarem as situações e forem identificados culpados, ai poderão ser aplicadas as 

devidas coimas.------------------------------------------------------------------------------------- 

------A senhora Luísa Aguiar subscreveu os votos de louvor apresentados, congratulou-se com 

as novidades relativamente a ação social, questionou o inicio das obras no bairro de S. Bento e 

perguntou se o troço de estrada que liga o Bairro de S. Miguel ao Complexo Desportivo poderá 

ser arranjado ou pelo menos melhorado.------------------------------------------------------------- 

------Respondeu o senhor Cláudio Cardoso que o projecto em S. Bento é particular, mas tem 

conhecimento de que há desenvolvimentos. Quanto à estrada em S. Miguel não foi ainda 

arranjada porque não está no traçado definitivo, estando este ainda em estudo pela Câmara, no 

entanto, no fim do mês quando as máquinas forem para a Ameixoeira, aproveitará para melhorar 

o piso.--------------------------------------------------------------------------------------- 

------João Alexandre Santos perguntou se terá agora cabimento a estrada que estava planeada 

para ligar a rua Augusto Abelaira a rua Centro de Estudos, uma vez que fechou o colégio.------

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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------O senhor Presidente da Junta garantiu que esta estrada, que já esta planeada há alguns 

anos, e o saneamento, serão pelo menos iniciados no seu mandato, chegado a acordo com os 

proprietários. Lembrou ainda que a pertinência dessa estrada prense-se não só com o colégio, 

agora desativado, mas com a garantia de acessos às habitações da Urbanização Quinta da 

Lomba, que têm usado para esse fim a passagem pedonal que liga a Urbanização à Rua Professora 

Maria Luisa Campos  ---------------------------------------------------------------------------------- 

-----Tomou a palavra o senhor Presidente da Assembleia, questionou o inicio das obras na 

Ladeira da Granja, alertando mais uma vez para os perigos que representa o estado atual das 

valetas. Convidou a bancada do PS a associar-se aos votos de louvor feitos pela bancada do PSD, 

proposta que foi aceite como uma posição geral da Assembleia de Freguesia.-------------------- 

------Quanto a Ladeira da Granja, o Senhor Presidente do Executivo referiu que já tinha 

informado que este projecto seria apresentado em Outubro, foi pedida a sua revisão porque 

não estava adequado, mas garantiu que ira ainda este ano a concurso e espera que se inicie no 

início do ano, apesar da falta de empreiteiros.----------------------------------------------------- 

------Período da Ordem do Dia--------------------------------------------- 

------II- Análise, discussão e votação do processo de Transferência de Competências 

do Município para os Órgãos das Freguesias, no âmbito do Decreto-Lei n.º 57/2019, de 

30 de abril – Não-aceitação da referida Transferência de Competências para o ano 2019: 

não sendo este o texto original deste ponto, solicitou o Sr. Presidente da Assembleia a sua 

alteração, tendo sido esta aprovada por unanimidade pela Assembleia. Também por unanimidade 

foi votada a inclusão na ordem de trabalhos dos três pontos seguintes. O Presidente da Mesa 

da Assembleia de Freguesia deu a palavra, para esclarecimento deste ponto, ao Presidente do 

Executivo que referiu que este assunto já foi analisado, na Assembleia de Freguesia, de 28 de 

junho, conforme ata n.º 10, onde foi apresentada, sobre esta matéria, uma proposta da Câmara 

Municipal de Cantanhede, proposta essa já analisada, debatida e aceite por todos os Presidentes 

de Junta, em reunião realizada em 12 de junho, e posteriormente em cada reunião de Executivo.- 

------Referia a proposta que ao abrigo do disposto no n.º 3, do art.º 2 do citado Dec. Lei, se 

devia manter na esfera da ação municipal as competências da alínea a) à alínea l), por se revelar 
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indispensável a sua gestão direta, por se revestirem de natureza estruturante e, além disso, 

permitirem ganhos de escala ao centrar numa única entidade a sua execução, o que implica a 

manutenção dos Acordos de Execução assinados durante o 1.º trimestre.------------------------ 

------A 27 de junho, a Assembleia Municipal de Cantanhede aprovou a proposta referida e todos 

os procedimentos nela contida.---------------------------------------------------------------------- 

------Entretanto, segundo alguns esclarecimentos prestados pela DGAL, quanto aos 

procedimentos a adotar face à especificidade da posição assumida pelo Município e pelas 

Freguesias do Concelho, nomeadamente através de circular, onde constam várias questões 

colocadas por municípios sobre as temáticas da descentralização de competências dos 

Municípios para as Freguesias, ao abrigo do Dec. Lei n.º 57/2019, de 30 de abril, e apesar de a 

comunicação feita pelo Município de Cantanhede ser pertinente, remete para a FAQ 1 (do 

documento enviado pela DGAL), tanto para o ano 2019 como para o ano 2020.-------------------- 

------Face ao que acabou de se expor, considera o Executivo, que em Reunião de Executivo, no 

dia 10 de setembro, manteve o mesmo parecer referente, que é aconselhável que esta 

Assembleia de Freguesia adote a recomendação da DGAL, com a expressa menção da não-

aceitação da Delegação de Competências do Município de Cantanhede para a Freguesia de Ançã, 

relativamente ao ano 2019, pois esta deliberação terá que ser comunicada à DGAL até ao dia 30 

de setembro de 2019.-------------------------------------------------------------------- 

------A Presidente do Executivo informou ainda que, quanto ao ano 2020, as negociações irão 

continuar com o Município e o assunto virá a discussão numa próxima Assembleia.--------------- 

------Tomando a palavra, o Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia, questionou os 

elementos presentes para, caso pretendessem esclarecimentos, se inscrevessem.-------------- 

------Este ponto foi colocado a votação e aprovado por unanimidade.----------------------------- 

------III- Análise, discussão e votação sobre Transferências de Competências - 

Publicação de diploma sectorial - Decreto-Lei nº.104/2018, de 29 de novembro – 

Estruturas de Atendimento ao Cidadão: o Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia 

deu a palavra, para esclarecimento deste ponto, ao Presidente do Executivo que referiu que 

este assunto já foi abordado em reunião de Assembleia de Freguesia, a 28 de dezembro de 
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2018, e foi aprovada a não-aceitação da abertura de um Espaço de Cidadão na Freguesia, 

referindo-se então ao ano 2019. -------------------------------------------------------------------- 

------No artigo 21.º, n.º 2, desde Decreto-Lei, relativamente ao ano de 2020, os municípios e as 

freguesias que não pretendam exercer as competências previstas no presente diploma, 

comunicam esse facto à Direção-Geral das Autarquias Locais, após prévia deliberação dos seus 

órgãos deliberativos, até 30 de setembro de 2019. ----------------------------------------------- 

------Referiu também que em Reunião de Executivo, no dia 10 de setembro, este manteve o 

mesmo parecer referente ao ano 2020, ou seja, a não-aceitação, uma vez que considera que a 

Loja de Cidadão, existente na Vila de Ançã, dá resposta com bastante qualidade aos cidadãos, 

nos serviços a ela afetos.----------------------------------------------------------------------------- 

------O senhor Presidente da Mesa da Assembleia, após verificar não existirem questões, 

colocou este ponto à votação, tendo sido aprovado por unanimidade, a não-aceitação da 

abertura de Espaços de Cidadão na Freguesia, uma vez que existe na cidade uma Loja de Cidadão 

que cobre bem toda a Freguesia.----------------------------------------------------------- 

------IV – Apreciação, discussão e votação da proposta de apoio financeiro á autora do 

livro “Ançã – Origens. Gentes. Inquisição”: informou o senhor presidente Cláudio Cardoso que 

já havia sido dado algum apoio á apresentação do livro e que, sem qualquer proveito para a 

Freguesia, o livro será colocando á venda no espaço do cidadão e no posto de turismo. Para além 

disso a Junta de Freguesia pretende adquirir alguns livros, para a biblioteca ou para oferecer 

em cerimónias oficias. Colocou a apreciação a quantidade a adquirir.------------------------------ 

------Este ponto foi colocado a votação e aprovado por unanimidade, tendo ficado definida a 

aquisição de dez livros.------------------------------------------------------------------------------- 

        -----V – Apreciação, discussão e votação da proposta de continuação de apoio aos cabazes 

de Natal: o senhor Presidente da Junta começou por informar que todos os anos a junta é 

convidada, pela paróquia de Ançã, a colaborar na elaboração de cabazes de Natal para apoiar as 

famílias mais carenciadas. Realçou o senhor presidente que a junta apenas apoia 

financeiramente na aquisição de bens e em momento algum o executivo escolhe os destinatários 

destes cabazes.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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------Foi então colocado este ponto a votação sendo aprovado por unanimidade que a junta apoie 

esta iniciativa à semelhança de anos anteriores.--------------------------------------------- 

------Antes da intervenção do público tomou a palavra o senhor presidente da Assembleia para 

registar a falta de público nas assembleias o que já tem vindo a ser recorrente. Tomou também 

a palavra o senhor presidente da Junta para convidar todos os elementos da Assembleia a 

comparecer no concerto de comemoração dos 140 anos da Banda Phylarmónica Ançanense.----- 

-------Período para intervenção do Público------------------------------------ 

------Interveio a senhora Alice Margarida, começando por sugerir, no seguimento da campanha 

de sensibilização Ançã limpa, um maior cuidado por parte da população ao colocar os resíduos 

no ecoponto, facilitando assim a vida a quem trata da recolha dos resíduos. Continuou ainda 

referindo um problema existente num dos canais da vala de Ançã onde se registam várias 

descargas, fazendo assim com que o cheiro circundante seja insuportável. Abordou ainda o tema 

da falta de iluminação pública numa estrada perto de sua casa, questionando quais as perspetivas 

de resolução. Respondeu o senhor presidente da junta, indicando que sobre a primeira situação 

ainda não existe nenhuma resolução prevista e que sobre a segunda já terá sido feita uma 

participação á EDP, sobre a qual ainda aguarda resposta.------------------------------------------ 

------Interveio a senhora Daniela Rosa que questionou se a marca Bolo de Ançã já se encontraria 

registada. Respondeu o senhor presidente da junta, indicando que esta já se encontra registada, 

acrescentando ainda que foi feito um pedido de reforço da marca para que possa ter uma 

abrangência maior, permitindo assim uma maior fiscalização sobre quem usa a mesma. A senhora 

Daniela Rosa colocou outra questão sobre um possível apoio ao nível de educação às populações 

mais carenciadas, não dando apenas apoio ao nível das infraestruturas, como já foi falado nesta 

Assembleia, mas também educando. O assunto foi discutido pelos vários elementos da 

Assembleia e Executivo, chegando-se á conclusão de que será uma iniciativa importante, 

complementando assim o melhoramento das infraestruturas.-------------------------------------- 

-------Terminada a sessão o Presidente da Assembleia congratulou-se pelo modo como 

decorreu esta assembleia a que teve a honra de presidir. -------------------------------- 
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-------Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente 

acta de reunião, que vai ser assinada pelo presidente da Assembleia de Freguesia e por 

mim que a subscrevi. -------------------------------------------------------------------- 

 

O Presidente: 

 

 

O Primeiro Secretário: 

 

 

 

O Segundo Secretário 

 


