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ATA DA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ANÇÃ  

EM SESSÃO ORDINÁRIA, de 25 DE ABRIL DE 2019 

------Aos vinte e cinco dias do mês de Abril do ano de dois mil e dezanove, pelas 21h00, realizou-se no Salão 

nobre da Junta de Freguesia de Ançã, a reunião de Assembleia de Freguesia de Ançã, em sessão ordinária, 

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

Parreiral Simões Vaz, que substituiu o Segundo Secretário, que teve a seguinte ordem de trabalhos:-------- 

Período antes da ordem do dia:-------------------------------------------------------- 

1. Informações por parte do Executivo.------------------------------------------------------------------ 

Período da Ordem do dia:------------------------------------------------------------- 
1.  Apreciar os subsídios atribuídos no ano de 2018 nos termos do Regulamento de Atribuição de Subsídios; 
2. Apreciar o inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais do ano de 2018 nos termos da alínea 

b) do n.º 1 do artigo 9º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro; 
3. Apreciar e votar os documentos de prestação de contas relativo ao ano económico de 2018, nos termos 

da alínea b) do n.º 1 do artigo 9º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro; 
4. Relatório anual de avaliação do grau de observância do respeito pelos direitos e garantias do estatuto do 

direito de oposição - Para conhecimento; 
5. Pagamento de 40 euros ao Grupo Coral Nossa Senhora do Ó – Ratificação deliberação de Executivo de 

17.12.2018; 
6. Autorização para criação e venda de espaço para construção fúnebre – Ratificação; 
7. Atribuições de apoios financeiros a carros Alegóricos – Queima das Fitas 2019; 
8. Apresentação e discussão sobre concessão de apoio financeiro e logístico à Comissão de Festas Nossa 

Senhora da Esperança 2019; 
9. Gala da Cultura e Desporto de Ançã 2017/2018 - Ratificação da deliberação do executivo de 25.02.2019; 
10. Apreciação e votação do Protocolo de Colaboração para utilização e gestão do espaço de lazer e 

fruição desportiva da Quinta da Sobreira aprovado na sessão da Assembleia Municipal de Cantanhede, 
realizada em 20/12/2018; 

11. Autorização de celebração de protocolo de Colaboração no âmbito do FOLK 2019. 
12. Autorizar o Executivo a celebrar um protocolo com o Conselho Económico da Igreja, com vista a 

obras a realizar na Capela de Nossa Senhora da Esperança, na Granja. 
13. Apresentação , discussão e votação sobre a participação da Junta de Freguesia na Associação de 

Boleiras em Ançã a constituir. 
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14. Apresentação, discussão e votação sobre a autorização a conceder ao Executivo em suportar despesas 
de deslocação, estadia e alimentação, à Dra. Teresa Perdigão, para estudo antropológico sobre o Bolo 
De Ançã e apoio na inscrição do Bolo de Ançã no Património Cultural Imaterial da Cultura Imaterial de 
Portugal.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

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

André Neves, Rita Cortesão Figueiredo, Cátia Parreiral, Vasco Parreiral Vaz e Susete Silva Paiva.------- 

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

Período antes da Ordem do Dia 

-------- O Senhor Presidente da Assembleia, Manuel Teixeira, deu início e começou por dizer que o dia 

escolhido foi em consenso com executivo, um dia simbólico para a democracia, dia da Liberdade.------------- 

Informou que os membros da Assembleia de Freguesia senhores: Hugo Lourenço, João Carlos Gerardo e João 

Leitão solicitaram, 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 membros Vasco Vaz  Susete 

Paiva e Filipe Rasteiro (que não compareceu), para, respetivamente, os substituírem, na sua ausência, 

convidando para a Mesa o senhor Vasco Vaz, para secretariar esta assembleia.------------------------------- 

------Informou também, que o senhor João Paulo Vagos, membro da assembleia, da bancada do PS, apresentou 

a sua demissão, documento que se anexa a esta ata, em consequência dos atos de vandalismo a que foi sujeita 

a sua viatura, no final da última assembleia e que, apesar de não haver provas, relaciona com o desrespeito 

pelo seu direito ao exercício democracia. Quer a Assembleia, quer o Executivo repudiam estes atos de 

vandalismo, que infelizmente já aconteceram, também, em mandatos anteriores. Agradeceu o seu contributo 

enquanto membro da bancada da oposição e convidou a senhora Rita Cortesão para membro efetivo da 

Assembleia de Freguesia.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------O senhor André Neves tomou a palavra e em seu nome e da senhora Rita Cortesão, deixou um 

agradecimento ao senhor João Paulo Vagos, pela sua prestação, acrescentando que a sua voz ativa e as suas 

convicções farão falta na bancada do PS.-------------------------------------------------------------------------- 

------A senhora Luisa Aguiar interveio e gradeceu aos membros da bancada do PS a sua sempre pronta 

disponibilidade para substituírem sucessivamente os membros efetivos e lamentou as várias demissões e 

sucessivas justificações de ausência, dos membros diretamente eleitos para a bancada do PS, faltando ao 

compromisso de oposição construtiva e responsável, perante o povo que os elegeu.----------------------------- 

1. – Informações por parte do Executivo:--------------------------------------------- 

-----O senhor Presidente da Junta agradeceu a todos os que saíram de casa para fazer Abril, neste dia 

especial, salientando que a Assembleia é o espaço onde o povo tem voz, naquela que é a casa da Democracia, 

a Junta de Freguesia, onde se cumpre Abril, tendo solicitado que a sua intervenção que proferiu neste dia 

junto á Estátua de Jaime Cortesão, faça parte integrante desta ata, intervenção esta que fez questão de 

voltar a ler para todos os presentes nesta assembleia. ----------------------------------------------------------- 

------Prosseguiu manifestando também em seu nome e do executivo, o seu repudio e solidariedade pelos atos 

de vandalismo e cobardia que levaram à demissão do senhor João Paulo Vagos, mas frisou que a ameaça 

subsiste, não há certezas, concorda com a denúncia dos atos, mas não considera esta uma razão válida para 

renuncia ao cargo, pois não é saindo que se resolvem os problemas ou se minimizam, mas sim enfrentando-os. 

Continuou prestando informações quer relativamente a acontecimentos desde a última assembleia, quer a 

outros que se perspetivam para o futuro:------------------------------------------------------------------------- 

Bolo Ançã –  A Junta continua a fazer a promoção e divulgação, deste produto que é uma matriz identitária 

desta Freguesia. Estando a promoção e divulgação a ser alcançada, com apoio de vários agentes, agora é 

tempo de valorizar, proteger e salvaguardar este bem que é de todos. A Junta tem em mãos um conjunto de 

5 iniciativas para cumprir esse móbil:------------------------------------------------------------------------------ 

- Criação de Associação de Boleiras-------------------------------------------------------------------------------- 

- Inscrição do Bolo de Ançã a Património Imaterial Cultural de Portugal---------------------------------------- 

- Participação nas 7 Maravilhas da Doçaria de Portugal----------------------------------------------------------- 
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- Reforço do Registo da Marca "Bolo de Ançã", com proteção, fiscalização e garantia de produção, criando 

regras definidas de confeção, imagem e venda.--------------------------------------------------------------------  

- Criação da imagem corporativa e selo garantia de qualidade do Bolo de Ançã.---------------------------------

Um passo de gigante, olhando para tudo o que já foi feito que nunca foi dado, mas que chegou a hora. Para 

conseguir estes objetivos, contam com o apoio da Dra. Teresa Perdigão, antropóloga de renome nesta área. 

Está a ser iniciado o processo de criação de um regulamento para o efeito e ser estudada a criação da 

Associação de Boleiras.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Candidatura 7 Maravilhas Doces de Portugal: informou que depois de ter passado a fase de nomeação, 

superou-se a 1.ª fase de candidatura e das 907 candidaturas às 7 Maravilhas Doces de Portugal® já foram 

apurados 420 candidatos. E NÓS ESTAMOS LÁ! É UMA GRANDE VITÓRIA PARA O NOSSO BOLO DE 

ANÇÃ. O Painel de Especialistas votou e ficaram identificados os 420 doces que avançam mais uma fase na 

eleição das 7 Maravilhas Doces de Portugal. Agora na próxima fase de votação pelos especialistas, esta lista 

será reduzida à lista final de 140 doces que avançam para votação do público.---------------------------- 

Tem consciência do peso dos restantes concorrentes, muitos deles com dimensão nacional e internacional e 

da nossa dimensão. Mas considera que a nossa vitória está já garantida e independentemente do resultado 

de cada uma das votações, esta é uma oportunidade de projeção e divulgação deste nosso Bolo e da nossa 

Vila, uma oportunidade de acompanhar e estar entre os melhores doces de Portugal, o que é um grande motivo 

de orgulho. Deixou um agradecimento aos Boleiras/boleiro pelo que têm dado ao Bolo de Ançã e frisou ser 

este  o primeiro de muitos outros passos que pretende que se dêem juntos.----------------------- 

Informou ainda que da segunda fase de votação do Painel de Especialistas, em Maio de 2019, irão ser 

apurados 140 doces, que os portugueses vão votar nas eliminatórias distritais. Estes 140 doces serão 

revelados a 7 de maio, num programa de televisão a emitir em direto pela RTP1.------------------------------- 

Escola da Granja: estão em fase de concurso as obras de requalificação, para reabilitação de todo aquele 

espaço. Apenas não está concluído, pois foi aberto concurso em fevereiro e o empreiteiro depois recusou o 

contrato por não ter tempo para a sua conclusão nos timings previstos inicialmente.--------------------------- 
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Quinta da Sobreira - Parque Verde: a adjudicação das árvores está feita e a plantação será feita em Maio, 

apoiada por conduta geral de sistema de rega. A envolvente estará finalizada previsivelmente em Junho.---- 

Parque Desportivo: a sua conclusão (piso desportivo e vedação) está prevista para final de Junho.----------- 

Piscina de Ançã: porque esta se encontra danificada no piso superior, gradeamento, para além do piso 

interior da piscina que está deteriorado, a Junta, em conjunto com o Município está a estudar uma 

intervenção ainda este ano, se não houver obstáculos a nível de concurso. As obras incluem novo piso na parte 

superior pedonal, isolamento do piso interior com tintas epoxy, pintura do gradeamento junto à vala e remoção 

e aplicação de nova vedação junto aos terrenos confinantes.----------------------------------------------------- 

Quintal da Fonte: explicou que conforme já anunciado nesta Assembleia, o protocolo existente entre a 

Junta e o município referente ao Quintal da Fonte, foi denunciado pela Junta, não tendo ali, até definição 

de responsabilidades, qualquer intervenção. Porque solicitado pela CMC, a Junta vai apresentar orçamento 

para arranjo do passadiço pontualmente danificado, plantação de 2 liquidâmbares junto ao tanque da nascente 

em substituição dos cedros que caíram, plantação de 2 chorões para substituir o que está caído e remoção 

deste, arranjo da plataforma ao lado do palco e reposição dos caixotes do lixo. Eventualmente estes arranjos 

serão ainda feitos antes do verão, se aceites pelo Município.----------------------------------------------------- 

Caminhos vicinais: informou que iria começar no dia seguinte a reposição dos caminhos vicinais. Para o efeito 

viriam, durante duas semanas, as máquinas do município para arranjo das estradas, de forma a melhorar os 

acessos aos prédios rústicos. E que iriam ser colocado editais a informar população e solicitar que sejam 

dados contributos sobre as estradas a serem intervencionadas.------------------------------------------------- 

Linhas de água: está em curso a limpeza das linhas de água. Foi incluído num projeto da APA – Agência 

Portuguesa do ambiente, relacionado com a recuperação das linhas de água afetadas pelos incêndios. Os 

troços aprovados para intervenção são: 1- Vala desde a ponte “José dos Reis” até estrada da mata (debaixo 

da ponte da autoestrada; 2- Vala de Vale Fabém, que porque está obstruída, provoca inundações na Rua 

Calisto Poiares.------------------------------------------------------------------------------------------------------

O senhor Presidente da Junta informou ainda que está a ser feita uma limpeza profunda, procedendo à 

limpeza do leito, abate e destruição de infestantes, estabilização das margens e plantação de espécies 
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arbóreas de proteção à vala, como nunca foi feito nesta Freguesia. Esta limpeza é uma obrigação dos 

proprietários, decorrente da Lei nº 54/2005, que devem salvaguardar uma distância de 10metros para cada 

lado das suas margens para limpeza da linha de água, não podendo ser utilizada com plantações permanentes 

nessa área. Este é um projeto financiado, pela importância que tem para regas e a agricultura local. Ela está 

a ser feita sem custos para os proprietários e fiscalizada e acompanhada pela APA (Agência Portuguesa do 

Ambiente). Pediu desculpa por qualquer incómodo causado, lembrando também que só existe esta intervenção 

porque o proprietário confinante com a Vala não cumpriu com a sua obrigação de limpar de acordo com a lei 

(independentemente de se considerar a mesma lei justa ou injusta).--------------------------------------------- 

Limpeza linhas água – proteção contra florestas: está a ser efetuada limpeza de linhas de água, 3metros 

para cada lado da linha de água, que estiveram no meio do incêndio do ano passado. Foi afixado edital e está 

já quase feita limpeza em Vale Sobreiro até Vale Foucinho, apenas nas linhas identificadas pela APA. Em 

muitos casos essa linha foi tapada pelos proprietários, desconhecendo a junta se haverá intervenção 

posterior para a sua reabertura, apesar de haver plantações permanentes em alguns casos, em cima da que 

já foi linha de água.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Limpeza das faixas de gestão de combustível: foi afixado em edital, que a partir do dia 3 de Maio a CMC 

vai proceder à limpeza dos terrenos confinantes com a estrada/caminho, em espaço florestal, numa faixa 

lateral de terreno numa largura não inferior a 10m. As estradas visadas são: Estrada da Ameixoeira, desde 

S. Miguel; Estrada D. António – desde rotunda da autoestrada até Portunhos; e Estrada de S. João do Campo, 

desde a Rua Calisto Poiares até limite da Freguesia. Salientou ainda que os proprietários que pretendam 

fazer eles próprios este trabalho, devem fazê-lo antes da chegada da empresa que vai levar a cabo esta 

ação. Sendo a empresa a fazer, os proprietários têm 10 dias para recolher a madeira cortada do seu terreno, 

sob pena de ficar perdida a favor do Município e que mesmo sendo a empresa a fazer a limpeza, os 

proprietários devem fiscalizar o trabalho desenvolvido.---------------------------------------------------------- 

Registo de vídeo para memória futura: a Junta de Freguesia de Ançã tem como objetivo programático 

perpetuar as nossas memórias coletivas e deixar legado à freguesia, registando no tempo as nossas tradições 

e história. Para isso, a Biblioteca de Ançã pretende realizar um conjunto de registos de vídeo e para o efeito 
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propôs ao GTA a colaboração e co-realização deste registo, com a eventual participação de outras 

associações. Já se iniciaram as gravações sobre tesourar/podar/impar, seguindo-se os restantes passos do 

processo do Ciclo do Vinho. O prazo de execução: até Novembro de 2019; a recolha ficará por conta do Grupo 

Típico de Ançã e a Biblioteca da JFA assumirá a edição, produção e realização do registo digital. Ao mesmo 

tempo está a ser feito um vídeo promocional do Bolo de Ançã e outro sobre a nossa Vila.---------------------- 

Mês da Cultura, saúde e desporto: informou que ainda este mês iriam marcar uma reunião com as 

Associações para programação e definição deste evento.--------------------------------------------------------  

Ciclismo em Ançã: no dia 10 de Março, passou na nossa Vila a prova de Ciclismo Federado “Volta ao Concelho 

de Cantanhede” – cadetes, com passagem na Rua 25 de Abril, Rua Dr. Lino Cardoso, S.Sebastião, Rua Santa 

Maria e Rua Outeiro do Paço. Contou esta prova com o apoio da Junta de Freguesia.-------------------------- 

Selo do Bolo de Ançã: a 8 de Março foi feito o lançamento do selo dos CTT dedicado ao Bolo de Ançã, onde 

a Junta de Freguesia teve a honra e distinção de estar presente e assinar o registo desse ato solene. Mais 

uma forte forma de promoção do nosso Bolo de Ançã, que através desta iniciativa da Confraria do Bolo de 

Ançã, entrará via CTT em milhares de casas espalhadas pelo nosso Portugal e além-fronteiras.--------------- 

Gala da Cultura e do Desporto de Ançã: levada a cabo em Fevereiro, esta Gala constituiu uma forma de 

distinguir e fazer uma justa homenagem e uma demonstração de reconhecimento pelo trabalho, esforço e 

dedicação que cada um dos distinguidos que individualmente ou em conjunto desenvolveu/desenvolve em 

qualquer uma das vertentes desportiva, cultural, associativa, ou que de alguma forma, pela sua ação, 

engrandeceu/engrandece o nome da Freguesia.-------------------------------------------------------------------- 

Os homenageados foram distinguidos todos eles pela primeira vez, oficialmente, pela Junta de Freguesia. Ou 

seja, não se resumiu à mera entrega de um prémio no âmbito de um evento qualquer, mas sim fruto de uma 

deliberação em reunião do executivo, constando a homenagem e os seus fundamentos nas atas daquele órgão, 

para memória futura e que aqui se traz à Assembleia e que também serão anexados a esta ata.------- 

Melhoria das acessibilidades: foram feitas obras de reabilitação da estrada de acesso ao Centro de Dia e 

Terreiro do Paço, com a colocação de uma faixa central em lajes de pedra, facilitando a circulação pedonal 
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na rua, nomeadamente para pessoas com mobilidade reduzida. Obra já há muito reclamada e que agora facilita 

em muitos todos os que ali circulam.-------------------------------------------------------------------------------- 

Wi-fi: o Wi-Fi na zona histórica de Ançã está a ser ultimada. Como a rede de suporte era fraca, aguarda-

se instalação de nova rede, que está com problemas de ligação subterrânea. Espera-se até meados de maio 

estar este processo findo.------------------------------------------------------------------------------------------  

Envolvente complexo Desportivo AFC: iniciou este mês as obras de reabilitação da envolvente ao complexo 

desportivo do AFC. O lancil está já colocado numa das bermas, o estacionamento no topo do campo está em 

construção, as encostas (talude encostado aos muros do campo) regularizadas e plantada uma barreira 

arbórea para embelezamento do espaço, e sementeira. De seguida, a criação de infraestruturas subterrâneas 

(saneamento, água, eletricidade, sarjetas e escoamento das águas pluviais). No final, pavimentação da 

estrada. O prazo previsto para conclusão da obra é de 3 meses e meio.----------------------------------------- 

Rota do Calcário: mais de 400 pessoas estiveram presentes na sua Inauguração, um enorme sucesso a 

repetir durante todo o ano. Agradeceu a todos os que participaram e à equipa de apoio. Considera esta uma 

rota que coloca Ançã no mapa e centraliza de novo o calcário “Pedra de Ançã” nas bocas do mundo. Para além 

disso potencia turismo e alavanca a economia. Esta é uma rota já muito visitada até por estrangeiros, pois 

está aprovada pela Federação de Campismo e Montanhismo e inscrito nas Rotas Oficias de Portugal.--------- 

------De seguida o senhor Presidente da Assembleia felicitou o executivo pela a iniciativa da candidatura do 

Bolo de Ançã às 7 Maravilhas, mas quis também notar a falta da Confraria do Bolo de Ançã na passada Feira 

do Bolo, lamentou a falta de cooperação entre Avança/Confraria, pois considera que a Confraria tem um papel 

importante na divulgação do bolo de Ançã e que deveria estar presente na dita Feira.------------------------- 

------Tomou a palavra a senhora Rita Cortesão, que voltou a focar as obras na Escola Primária da Granja, o 

aqueduto do Vale da Eira que está entupido, os caixotes do lixo na rua do Serradinho, considerando urgente 

uma solução e voltou a frisar a urgência das obras na Ladeira da Granja, onde aconteceu um acidente recente.- 

------O senhor André Neves interveio e alertou que na limpeza da vala deverão ter em atenção o lixo que vai 

leito abaixo e prejudica os moradores das margens. Acrescentou ainda que tem curiosidade em relação à 
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certificação do bolo de Ançã e perguntou se foi pensado o papel das pequenas boleiras e se continuará a 

haver espaço para essas pessoas ou não.--------------------------------------------------------------------------- 

------Respondendo às questões levantadas, o senhor Presidente da Junta disse que em relação ao aqueduto 

do Vale da Eira, na Granja, ninguém reportou. Quanto à questão dos caixotes do lixo, salientou que ninguém 

quer os caixotes à porta, o proprietário, recuou a casa e em frente é propriedade pública. Já chamou o 

engenheiro Idalécio e terá de ficar naquela zona; mas ficaram de estudar o caso e onde a Inova decidir 

implantar o caixote, a Junta fará a construção em cimento. Quanto à Ladeira ad Granja, o projeto será 

apresentado e irá a concurso em setembro. No que diz respeito à limpeza da vala, reconhece a falha de não 

terem verificado onde o lixo se acumulou, terão isso em atenção na próxima oportunidade. E em relação às 

boleiras, não vão por aí, mas sim pela qualidade e pela defesa do processo tradicional de fabrico, 

nomeadamente o forno da lenha, quanto ao amassar admite a máquina, porque mesmo assim a massa é 

manuseada, pretendem manter o padrão do bolo: imagem, textura, sabor, etc.---------------------------------- 

------Relativamente à ausência da Confraria na Feira do Bolo, a Avança é que faz a festa e convida quem quer, 

mas na sua opinião pessoal, considera que a Confraria faz falta e também que o modelo atual da feira está 

gasto, sem prejuízo de se vir a proporcionar outro momento em que todas as entidades empenhadas na 

promoção do bolo estejam envolvidas.----------------------------------------------------------------------------- 

-----O senhor Vasco Vaz interveio e revelou alguma preocupação em relação às obras na piscina, 

nomeadamente se estariam prontas a tempo da época balnear, já que esta é o ex-libris do Verão na vila e ao 

fraco estado de manutenção do Quintal da Fonte e questionou ainda se em relação à Quinta da Sobreira 

existe algum projeto concreto que envolva e atraia mais a população.------------------------------------------- 

------O Senhor Presidente. da Junta, quanto à piscina, explicou que o grande problema é a burocracia dos 

concursos, que limitam quer as Câmaras, quer as Juntas, contudo, a junta fez já um trabalho exemplar, 

arranjaram empresa e material, só falta o concurso, que aguardam para breve. Quanto ao Quintal da Fonte 

voltou a explicar que denunciaram o protocolo que existia com a Câmara, não sendo por isso responsáveis pelo 

espaço; sendo esta também uma forma de pressionar o Município; pretendem celebrar um novo protocolo, 

mas terão de impor vários condicionalismos; nomeadamente a junta só assumirá os encargos relativos à 
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utilização da população. Mas, já foram pedidos alguns estudos nomeadamente ao ITCOM, o próprio edifício 

do café também está com problemas que terão de ser imputados a quem o está a explorar.------------------- 

Quanto à Quinta da Sobreira, informou já estarem a decorrer estudos e projetos para lá, já com orçamentos 

pedidos, mas não será para já, só quando lá houver árvores e sistema de rega.---------------------------------- 

------De seguida, o Senhor Presidente da Assembleia colocou à consideração da assembleia, o pedido do 

executivo para acrescentar mais dois pontos à ordem do dia:---------------------------------------------------- 

13 - Apresentação , discussão e votação sobre a participação da Junta de Freguesia na Associação de 

Boleiras em Ançã, a constituir.------------------------------------------------------------------------------------- 
14 – Apresentação, discussão e votação sobra a autorização a conceder ao Executivo em suportar despesas 

de deslocação, estadia e alimentação, à Dra. Teresa Perdigão, para estudo antropológico sobre o Bolo De 

Ançã e apoio na inscrição do Bolo de Ançã no Património Cultural Imaterial de Portugal----------------------- 

Pedido que foi aceite com unanimidade para os dois pontos referidos.------------------------------------------- 

Período Da Ordem do Dia: 

1) Apreciar os subsídios atribuídos no ano de 2018 nos termos do Regulamento de Atribuição 

de Subsídios;-------------------------------------------------------------- 

------O executivo quis dar conhecimento à assembleia que no ano de 2018, atribuíram subsídios às associações 

da Freguesia, no valor de 10.290.45€, que estão devidamente descritos nos mapas que se anexam a esta ata; 

ressalvando que este valor constituiu um encargo muito grande para a JF, que representou 25% do FEF, já 

que este é de 40 000€. Alertou ainda para a questão da Banda Phylarmónica e da Avança, que quando foram 

questionados disseram já ter recebido o subsídio de 2016 e agora já deram a entender que assim não foi, 

mas que falta fazerem esse pedido por escrito, sendo o da Banda no valor de 814.29€ e o da Avança de 

656.31€.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) Apreciar o inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais do ano de 2018 nos 

termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 9º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro;--------- 

------O senhor Presidente da junta informou que a lista de inventário, que foi posta à consideração da 

assembleia (em anexo a esta ata) é verdadeira mas não está completa, referindo-se apenas ao estaleiro e 
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cemitério e assumiu o compromisso de na próxima assembleia apresentar o restante , bem como a lista de 

algum equipamento que irá para abate, por já não estar em funcionamento.------------------------------------- 

3) Apreciar e votar os documentos de prestação de contas relativo ao ano económico de 2018, 

nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 9º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro;------ 
------O senhor Presidente da Junta fez saber que conforme o relatório que foi enviado (em anexo a esta ata) 

a taxa de execução orçamental andou na ordem dos 80 e tal %, porque havia 20.000€ que estavam para ser 

atribuídos na penúltima reunião de assembleia, previstos para o parque da Sobreira, o que não aconteceu, por 

causa do Leslie; se estes constassem teriam uma execução de aproximadamente 99%. O saldo a transitar 

apara a gerência seguinte será de, 15.486€, embora haja ainda compromissos por pagar. Quanto às faturas 

do executivo, têm as contas em dia a 31/12/2018. Salientou ainda que para além disso, sem comprometer 

uma parte da execução do programa eleitoral, conseguiram pagar 24.770.76€ das dívidas do anterior 

executivo, com a ajuda do Município, o que considera notável; já têm mais e 75% do passivo pago, o que 

constitui motivo de orgulho porque permite começar a olhar para o futuro.------------------------------------- 

------O senhor André Neves, disse que avaliaram os documentos e não têm nada de especial a referir, o 

relatório reflete as escolha se opções do executivo, que respeitam. Levantou a questão dos 20.000€, que não 

transitaram e questionou se este valor será recuperado.--------------------------------------------------------- 

------O senhor Presidente da Junta respondeu que em princípio será recuperada uma verba inferior em 

função do que ficar por fazer, pois do que estava previsto fazer com esse 20000€, uma parte a Câmara já 

fez.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------O senhor Presidente da Assembleia considerou que em relação ao orçamentado a execução foi perfeita, 

tirando a questão dos 20.000€, pois a receita diminuiu e a despesa também diminuiu. Colocou de seguida este 

ponto a votação, que foi aprovado com 5 votos a favor da bancada do PSD e duas abstenções pela bancada 

do PS.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4) Relatório anual de avaliação do grau de observância do respeito pelos direitos e garantias 

do estatuto do direito de oposição - Para conhecimento;---------------------------- 
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------O executivo informou tratar-se de um relatório do grau de observância do respeito pelos direitos de 

oposição, acrescentando que foi sempre pedida a opinião e contributo da bancada do PS para elaboração dos 

orçamentos anteriores, foram sempre convidados a estar presentes em todas as cerimónias e eventos 

oficiais, não houve nenhum voto de protesto nem nenhuma reclamação, etc. Apraz-lhe ainda registar que 

apesar de convidados para todos os atos, a maior parte das vezes não comparecem e relembrou que ser 

eleitos é representar a freguesia durante os 4 anos.------------------------------------------------------------- 

5) Pagamento de 40 euros ao Grupo Coral Nossa Senhora do Ó – Ratificação deliberação de 

Executivo de 17.12.2018;---------------------------------------------------- 
------O P. da Junta informou que o Coro N. Sra. do Ó pediu um apoio à Junta para o concerto de Natal, que 

incluiu um encontro de coros e como não é uma associação regular, não tem direito a subsídios, o executivo 

deliberou atribuir uma contribuição no valor de 40.00€, para a qual pede ratificação pela assembleia.----- 

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

6) Autorização para criação e venda de espaço para construção fúnebre – Ratificação;------ 

------P da Junta deu a saber que houve um pedido de um freguês, de um espaço para colocação de cinzas de 

um defunto no cemitério. Como esta situação não está prevista no cemitério e havia entre dois jazigos um 

espaço digno para isso, foi deliberado pelo executivo e pedem à assembleia para ratificar este acrescento. 

Foi cobrado o valor da sepultura e colocação da pedra, deu aproximadamente 430€ mais 15€ da taxa da 

pedra. Realçou que não há mais nenhum espaço, por isso não vale apena alterar agora o regulamento.--------- 

------O Presidente da Assembleia colocou este ponto a votação, que ficou aprovado por unanimidade.------- 

7) Atribuições de apoios financeiros a carros Alegóricos – Queima das Fitas 2019;--------- 

------A junta tem apoiado os Carros alegóricos da Queima das Fitas a estudantes da freguesia, este ano o 

executivo deliberou o valor de 25€, têm dois pedidos e pedem autorização para deliberação direta, daqui em 

diante, para futuros pedidos.--------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Presidente da Assembleia colocou o ponto a votação, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade, 

tendo executivo o conforto da assembleia para futuros casos.---------------------------------------------------  
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8) Apresentação e discussão sobre concessão de apoio financeiro e logístico à Comissão de 

Festas Nossa Senhora da Esperança 2019;-------------------------------------- 
------O Presidente da Junta disse, que como tem sido habitual em anos anteriores, a junta tem dado um apoio 

à festa da N.ª Senhora da Esperança. Deliberaram atribuir o valor de 360.00€ para além do apoio logístico 

e material que foi dado, pedem à aprovação à assembleia. Realçou por fim, que o subsídio será atribuído 

através de uma associação com número de contribuinte, com a qual a comissão se organize.------------------- 

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

9) Gala da Cultura e Desporto de Ançã 2017/2018 - Ratificação da deliberação do executivo 

de 25.02.2019;----------------------------------------------------------- 
------O senhor Presidente da Junta elucidou que pela primeira vez estes nomeados foram homenageados pela 

Junta de Freguesia , cada um deles foi objeto de deliberação individual pelo executivo e porque acham que a 

assembleia também se deve associar a esta distinção, pedem a ratificação desta deliberação (extrato da ata 

do executivo e nomes e fundamentos à entrega dos prémios em anexo a esta ata).----------------------------- 

------Rita Cortesão e André Neves defenderam que esta votação devia ter sido feita antes da atribuição, 

teria feito mais sentido, contudo compreendem que a Gala foi da responsabilidade da Junta de Freguesia.-- 

------O Senhor Presidente  da Assembleia colocou este ponto a voto secreto, tendo esta distinção obtido  a 

seguinte resultado: seis votos a favor, ficando o senhor Vasco Vaz, impedido de votar por ser um dos 

nomeados.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

10) Apreciação e votação do Protocolo de Colaboração para utilização e gestão do espaço de 

lazer e fruição desportiva da Quinta da Sobreira aprovado na sessão da Assembleia 

Municipal de Cantanhede, realizada em 20/12/2018;------------------------- 

------O senhor Presidente da Junta fez saber que este protocolo (em anexo) não é real, mas que foi feito 

apressadamente para ser aprovado na Assembleia Municipal de Dezembro e comtempla a atribuição de 

8.600€ para gestão e limpeza do Parque da Sobreira, o que seria bom mas não é bem assim. Explicou que 

todos os anos a juntas anteriores recebiam 3750€ para cuidar do espaço de lazer e parque desportivo mas 

não gastavam lá um tostão e no último ano, do senhor João Perdigão, a Câmara cortou esse valor. Agora, o 
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seu executivo já fez lá trabalho de limpeza e gastou cerca de 850€ e por isso pediu a retoma deste valor e 

dos 3750€ habituais à Câmara. Por outro lado, verificou que Ançã recebia pouco para limpar os passeios 

relativamente a ouras freguesias, dada a nossa área de passeios e percebeu que a Quinta da Sobreira, que 

tem por si só, 22500m2 em calçada, não estava incluída; negociaram então com a Câmara o valor de 3200€ 

para este fim. Portanto, querem retificar em assembleia que os 8600€ serão também para limpeza e 

manutenção da Quinta Sobreira (urbanização- passeios) além do Parque Verde e Desportivo.--------------- 

------Foi colocado este ponto a votação e ficou aprovado por unanimidade.------------------------------------   

11) Autorização de celebração de protocolo de Colaboração no âmbito do FOLK 2019:------- 

------O executivo está em negociação com o Folk, ainda não têm protocolo celebrado e pede autorização à 

assembleia para negociar o orçamento para o Folk nos mesmos moldes do ano passado.------------------------ 

------Este ponto foi a votação e foi dada autorização para negociação por unanimidade.  

12) Autorizar o Executivo a celebrar um protocolo com o Conselho Económico da Igreja, com 

vista a obras a realizar na Capela de Nossa Senhora da Esperança, na Granja:-------- 
------O Senhor Presidente da Junta esclareceu que a Comissão de melhoramentos da Capela e o Conselho 

Económico tinham já o objetivo de fazer uma casa de banho, um espaço para catequese e para cerimónias 

fúnebres. Como é um edifício que carece de licenciamento, a comissão mandou o projeto à junta e já lá foi o 

engenheiro Abreu para que a obra fique legalizada. A comissão fornecerá a mão de obra e a Junta e a Câmara 

o material.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

13) Apresentação, discussão e votação sobre a participação da Junta de Freguesia na 

Associação de Boleiras em Ançã a constituir.------------------------------------- 

------O Senhor Presidente da Junta informou que reuniram com as boleiras e lançaram-lhe o desafio de criar 

a Associação de Boleiras. A junta terá legitimidade para encabeçar essa associação, uma vez que o registo 

da marca bolo de Ançã lhe pertence e trata-se de uma associação cujo objetivo não será fazer contração de 

obra; vão chamar também as associações envolvidas nesta temática, nomeadamente a Avança e Confraria.-- 

------Este ponto foi colocado a votação e aprovado por unanimidade.-------------------------------------------- 
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14) Apresentação, discussão e votação sobra a autorização a conceder ao Executivo em 

suportar despesas de deslocação, estadia e alimentação, à Dra. Teresa Perdigão, para 

estudo antropológico sobre o Bolo De Ançã e apoio na inscrição do Bolo de Ançã no Património 

Cultural Imaterial da Cultura Imaterial de Portugal.------------------------------- 
------ Presidente da junta fez saber que a Dra. Teresa Perdigão é uma antropóloga que contatou a junta a 

pedir fotos da bênção do gado na Festa do S. Tomé , tem um livro publicado sobre a festa, veio cá e 

interessou-se pela candidatura da Festa a Património Imaterial da Cultura e está ligada também à parte da 

gastronomia, e por isso, quer fazer a reconstituição/investigação de onde é que vem o bolo de Ançã. 

Predispôs-se a ajudar quer na certificação, quer no processo de inscrição do Bolo de Ançã para Património 

Imaterial. Não lhe será atribuído um vencimento, mas o executivo pretende aproveitar as suas valências e 

pede autorização da assembleia para suportar despesas com ajudas de custo (deslocação, refeições, etc), 

com o compromisso de vão reunir alguns apoios (restaurantes, etc), a fim de que o custo seja reduzido.----- 

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

Período para intervenção do Público 

------O Presidente da assembleia pediu ao executivo que enviasse com maior antecedência os convites à 

participação dos membros da assembleia nas iniciativas de decorrem na freguesia.---------------------------- 

Passou a palavra ao público e tomou a palavra a senhora Jacinta Rodrigues, que questionou o executivo porque 

não viu divulgação ao evento do selo do Bolo de Ançã, considerando que foi mal divulgado e que há uma boleira 

que recebeu o certificado do “Tradicional.pt” entristeceu-se com a falta de divulgação.----------------------- 

------O senhor Presidente. da Junta respondeu que relativamente à questão dos selos, os convites e a 

divulgação não foram da responsabilidade da Junta, foram apenas convidados também.------------------------ 

------De seguida tomou a palavra a senhora Helena Baptista, como presidente da Banda Phylarmónica, dizendo 

que não perceberam bem a questão do pagamento dos subsídios em atraso às associações, não consegue 

perceber a leitura que está a ser feita e que a leitura que faz é a de que recebeu os subsídios de 2014/15/16, 

tal como atestam os recibos passados pela sua associação, pedindo esclarecimentos.------------------------- 
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------O Senhor Presidente da Junta, respondeu que a leitura da junta tem por base os documentos, há 

incoerência nos recebidos passados pelas associações em relação ao ano a que o subsídio foi pago e em pelo 

menos dois emails enviados pela secretaria do anterior executivo. Além disso, existem atas, nomeadamente 

em Janeiro de 2017 vai a reunião de junta aprovar o pagamento de subsídios de 2016, que a junta delibera 

pagar até final de 2017 e em abril de 2017, vai a assembleia o mapa para pagamento do subsídio de 2016 e é 

aprovado o seu pagamento. É claro que quando pega nas atas percebe que tem 2016 por pagar; o próprio 

auditor também o reconheceu como não pago. Resolveu então perguntar às associações e a banda e a Avança 

disseram que receberam., por isso não lhes foi pago até que digam o contrário e por escrito.---------------- 

------O senhor José Luís Malva interveio para manifestar a sua preocupação com a falta de presença de 

público nas assembleias.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

------O senhor Presidente da Junta informou ainda que está concluído o processo de candidatura da Festa e 

Romaria de S. Tomé a Património Imaterial da Cultura.----------------------------------------------------------- 

-------Terminada a sessão o Presidente da Assembleia agradeceu ao executivo as informações facultadas, 

agradeceu aos membros substitutos a sua participação nesta assembleia, bem como a presença dos 

fregueses.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

O Presidente: 

 

 

A Primeira Secretária: 

 

 

O Segundo Secretário 


