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ATA DA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ANÇÃ 

EM SESSÃO ORDINÁRIA, DE 29 DE ABRIL DE 2022 

 
Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, pelas 21h00, realizou-

se na sede 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 Daniela Rosa, primeira secretária e 

por Roger Lee de Jesus, segundo secretário, que teve a seguinte ordem de trabalhos: 

 
Período Antes da Ordem do Dia 

(Art. 18º do Regimento da Assembleia de Freguesia) 

1. Leitura e aprovação da ata da reunião da Assembleia anterior; 

2. Assuntos de Interesse para a Freguesia de Ançã. 

 
Período da Ordem do Dia 

(Art. 19º do Regimento da Assembleia de Freguesia) 

1. Apreciar e votar a atribuição de apoio financeiro e em espécie à Comissão de Festas de São Sebastião 
2022. 

2. Apreciar e votar a celebração de protocolo de Colaboração no âmbito do FOLK 2022; 

3. Apreciar e votar a alteração do Regulamento do Cemitério de São Salvador; 

4. Apreciação e votação da alteração do artigo 30º do Regulamento do Cemitério de São Salvador; 

5. Apreciar e votar a “Minuta de acordo de colaboração com a Junta/União de Freguesias para a 
comparticipação financeira das competências próprias das Freguesias”. 

6. Apreciar e votar a “Minuta de acordo de colaboração/Parceria com a Junta/União de Freguesia para 
manutenção e conservação de caminhos públicos’’; 

7. Apreciar e votar a “Minuta de contrato interadministrativo de Delegação de Competências - Requalificação 
Urbana"; 

8. Voto de Pesar pelo falecimento de Telmo Fernando Seixa Geria Vaz, a título póstumo, pelos seus serviços 
prestados a esta Freguesia; 

9. Apreciar e votar a Isenção de taxas fúnebres e cedência gratuita de concessão de sepultura á família de 
Telmo Fernando Seixa Geria Vaz, pelos seus serviços prestados a esta Freguesia; 

10. Discussão e votação dos documentos de prestação de contas, relativo ao ano económico de 2021, nos 
termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 9º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro; 

11. Apreciar o inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais da autarquia. 

 
Período para a Intervenção do Público 

(Art. 20º do Regimento da Assembleia de Freguesia) 

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

senhores: Luísa Aguiar, Carlos Gerardo, Vasco Vaz, Cátia Parreiral (bancada do PSD) Ricardo Dias e 

Diana Costa (bancada do PS). 
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Do Executivo: Cláudio Cardoso e Luís Miguel Malva. 

 

Foi feita uma correção na ordem de trabalhos, relativamente aos pontos do período da ordem 

do dia: junção do ponto 3 com o ponto 4 e acrescento do ponto 11 e do ponto 12. Assim, a nova 

ordem de trabalhos passou a ser a seguinte: 

 
Período Antes da Ordem do Dia 

(Art. 18º do Regimento da Assembleia de Freguesia) 

1. Leitura e aprovação da ata da reunião da Assembleia anterior; 

2. Assuntos de Interesse para a Freguesia de Ançã. 

 
Período da Ordem do Dia 

(Art. 19º do Regimento da Assembleia de Freguesia) 

1. Apreciar e votar a atribuição de apoio financeiro e em espécie à Comissão de Festas de São Sebastião 
2022. 

2. Apreciar e votar a celebração de protocolo de Colaboração no âmbito do FOLK 2022; 

3. Apreciação e votação da alteração do artigo 30º do Regulamento do Cemitério de São Salvador; 

4. Apreciar e votar a “Minuta de acordo de colaboração com a Junta/União de Freguesias para a 
comparticipação financeira das competências próprias das Freguesias”. 

5. Apreciar e votar a “Minuta de acordo de colaboração/Parceria com a Junta/União de Freguesia para 
manutenção e conservação de caminhos públicos’’; 

6. Apreciar e votar a “Minuta de contrato interadministrativo de Delegação de Competências - Requalificação 
Urbana"; 

7. Voto de Pesar pelo falecimento de Telmo Fernando Seixa Geria Vaz, a título póstumo, pelos seus serviços 
prestados a esta Freguesia; 

8. Apreciar e votar a Isenção de taxas fúnebres e cedência gratuita de concessão de sepultura á família de 
Telmo Fernando Seixa Geria Vaz, pelos seus serviços prestados a esta Freguesia; 

9. Discussão e votação dos documentos de prestação de contas, relativo ao ano económico de 2021, nos 
termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 9º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro; 

10. Apreciar o inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais da autarquia; 

11. Autorização para criação e concessão de um espaço para construção fúnebre não previsto no regulamento 
do Cemitério de São Salvador. Retificação; 

12. Retificação da minuta de contrato interadministrativo para a delegação de competências para gestão e 
manutenção do posto de turismo de Ançã. 

 
Período para a Intervenção do Público 

(Art. 20º do Regimento da Assembleia de Freguesia) 
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Período Antes da Ordem do Dia 
 

1. Leitura e aprovação da ata da reunião da Assembleia anterior; 

Tomou a palavra o senhor Presidente da Assembleia de Freguesia, que colocou a votação a 

aprovação ata da Assembleia de Freguesia realizada a 28 de dezembro de 2021. A referida ata foi 

aprovada por maioria, apenas com a abstenção do senhor Ricardo Dias, uma vez que este não se 

encontrou presente na Assembleia de dezembro, por motivos já justificados. É de referir que, neste 

momento ainda não se encontravam presentes o senhor Roger Lee de Jesus e o senhor Vasco Vaz, pelo 

que não fizeram parte desta votação.  

 

2. Assuntos de Interesse para a Freguesia de Ançã. 

O senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao senhor Presidente do Executivo, Cláudio 

Cardoso, que começou por sugerir que se prestasse uma homenagem póstuma ao senhor Telmo Vaz, pelo 

trabalho desenvolvido em prol da comunidade da freguesia, através de um minuto de silêncio em sua 

memória. Foi cumprido o minuto de silêncio de forma sentida.  

Posto isto, o senhor Presidente do Executivo felicitou a senhora Daniela Rosa, que agradeceu as 

palavras, pelo nascimento da sua primeira filha Madalena, desejando as maiores felicidades. 

Entretanto chegou o senhor Roger Lee de Jesus, que tomou o seu lugar na mesa da Assembleia. 

O senhor Presidente do Executivo continuou a intervenção, dizendo que em janeiro esteve durante 

15 dias na Junta de Freguesia o Balcão BUPI, referindo a importância de fazer o registo dos prédios como 

forma de garantir a titularidade dos terrenos. Acrescentou que esta é uma oportunidade de cada pessoa 

mapear os seus terrenos, dando a conhecer os seus limites, o que acaba por constituir uma garantia para 

os futuros herdeiros. O senhor Presidente do Executivo informou que o Balcão BUPI pretende contribuir 

para o conhecimento do cadastro predial e possibilitar o registo gratuito dos prédios até final de 2022 e 

que, a partir de maio de 2022, conta-se ter de novo este serviço na freguesia, de forma mais intensiva e 

durante um período de tempo alargado.  

 Também relativamente a janeiro, o senhor Presidente do Executivo mencionou o Concerto de 

Órgão de Tubos que decorreu no âmbito do programa cultural em rede "Tradição - da serra ao mar". Neste 

concerto, a Igreja de Ançã recebeu um recital do virtuoso compositor e organista João Santos que encantou 

todos os presentes, interpretando um repertório subordinado ao tema "Bach - Influência e Legado". 

O senhor Presidente do Executivo continuou a sua intervenção para falar de um protocolo que existe 

em vigor entre a Junta de Freguesia de Ançã e a empresa Ultriplo, Lda, que permitiu a instalação na 

freguesia de dois contentores (Ançã e Granja de Ançã) destinados à recolha de roupa, calçado, brinquedos, 

livros e outros materiais em fim de vida útil. Esta recolha tem como objetivo a reciclagem do material. O 
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senhor Presidente do Executivo acrescentou que, ao abrigo deste protocolo, durante o ano de 2021, foram 

recolhidos um total de 3.431 toneladas de materiais que, de outra forma, seriam lixo e poderiam ser 

abandonados em local indevido. O senhor Presidente do Executivo vincou o facto da recolha de materiais 

ter viabilizado uma redução da pegada ecológica (métrica utilizada para medir a relação entre os recursos 

produzidos pela natureza e o consumo humano) no valor de 10.6 toneladas de dióxido de carbono, 

terminando a reiterar que o ato de reciclar é cada vez mais um dever cívico tanto para o cidadão comum 

como para as empresas. 

Seguidamente, o senhor Presidente do Executivo falou sobre as obras do cemitério de São Salvador, 

referindo que com a construção do paredão, essencial para a criação da estrada de ligação do Centro 

Escolar para o Bairro de S. José, a Junta de Freguesia iniciou a última fase do alargamento do cemitério. 

Aproveitando algumas sinergias da obra de construção da referida estrada, foi feita toda a retirada da 

terra/pedra existente na parte por alargar, foram demolidas as casas de banho e as fundações do muro 

antigo, permitindo finalizar o talhão 7 e o talhão 8. O senhor Presidente do Executivo referiu que o talhão 

7 já está a uso e permite acrescentar cerca de 9 campas ao cemitério; é necessário ainda compactar a 

terra no talhão 8, o que permitirá acrescentar mais cerca de 15 campas ao mesmo. Continuou dizendo que 

foram retirados do cemitério cerca de 900m³ de terra/pedras impróprias para o fim a que destina, tendo 

sido feita substituição por terra vegetal. Acrescentou que falta apenas substituir a entrada do espaço, com 

cerca de 100m³ de terra, estando o talhão 11 já finalizado, sendo que o talhão 12 aguarda a compactação 

da terra para que posteriormente se façam os passeios e construam os ossários e gavetões. Da mesma 

forma, foi iniciada a construção de casas de banho para servir o cemitério e o futuro estaleiro. O senhor 

Presidente do Executivo informou que essa é uma obra que se estima em cerca de 40.000 euros e que 

terá de ser plurianual. Quanto ao estaleiro, também foi feita movimentação de terras para o local onde este 

ficará, bem como o nivelamento do terreno. O senhor Presidente do Executivo informou que a próxima fase 

passa por espalhar tout-venant em toda a zona e construir telheiros, a que se seguirá a construção de um 

pavilhão. Relativamente a este assunto, o senhor Presidente do Executivo termina dizendo que as obras 

para construção do estaleiro rondarão, nesta fase, cerca de 35.000 euros, obrigando também à sua 

plurianualidade, sendo que o Município de Cantanhede suportará 30% destes valores, o que será uma 

ajuda.  

Continuando a sua intervenção, o senhor Presidente do Executivo falou nas Eleições Legislativas 

2022, que se realizaram em finais de janeiro, dizendo que a Junta de Freguesia foi mais longe na proteção 

das pessoas, nomeadamente na particularidade da permissão da votação de pessoas infetadas com a 

COVID-19. Afirmou que graças às inúmeras medidas e regras criadas pela Junta de Freguesia, as eleições 

decorreram com normalidade e segurança. Referiu ainda que, no mesmo ato e pela primeira vez, Ançã foi 

selecionada para a realização de Sondagem à boca das urnas, que decorreu com normalidade, apesar da 

novidade. 

O senhor Presidente do Executivo comunicou que a Junta de Freguesia, após vários esforços, 
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conseguiu levar a cabo na freguesia uma formação financiada (gratuita): “Formação de Conduzir e Operar 

o Trator em Segurança”.  A partir de 1 de agosto de 2022, os condutores de veículos agrícolas, para 

poderem circular na via pública, estão obrigados a comprovar a realização, com aproveitamento, da ação 

de formação específica “Conduzir e Operar o Trator em Segurança“. Salientou que houve inscrições para 

duas turmas, apesar de estar assegurada apenas uma das turmas pelo Centro de Formação. Por isso, foi 

contactada uma outra entidade formadora, deixando em aberto a possibilidade de se conseguir a segunda 

turma. 

Mudando de tema, o senhor Presidente do Executivo afirmou que, após várias queixas relativamente 

a fezes de canídeos nos espaços verdes envolventes ao Pavilhão do Ançã Futebol Clube, a Junta de 

Freguesia procedeu à limpeza desses mesmos espaços, que agora passaram a ser da sua competência. 

Nos espaços verdes em frente à Escola Básica de Ançã e ao lado do Parque Infantil, espaços que 

naturalmente são também frequentados por crianças, foi recolhido cerca de um balde de fezes de cão 

(apenas desde o último corte da relva, que foi feito recentemente), o que, diz o senhor Presidente do 

Executivo, é manifestamente exagerado e um atentado à saúde pública por estes jardins estarem à frente 

de uma Escola Básica e ao lado de um Parque Infantil. O senhor Presidente do Executivo manifestou o 

desagrado relativamente ao comportamento dos donos dos cães que, para além de ilegal, é perigoso, pois 

as fezes alojam vírus, bactérias e parasitas perigosos para a saúde humana, e em especial para a das 

crianças. Para além disso, constituem um desperdício de recursos públicos na requalificação dos espaços 

verdes na Freguesia, pois estes dejetos danificam a relva. O senhor Presidente do Executivo comunicou 

que, para minimizar estes efeitos graves, foi colocada sinalética a lembrar a obrigatoriedade de os cães 

circularem nos espaços públicos presos por trela e a obrigatoriedade dos donos recolherem os dejetos 

feitos pelos seus animais, bem como a proibição de circulação animal em alguns destes espaços. Na 

continuidade do tema, o senhor Presidente do Executivo disse que, pela imensa procura da envolvente do 

pavilhão do Ançã Futebol Clube e pelo problema sinalizado dos dejetos nos espaços verdes, foi criado 

(para além da referida sinalética) um espaço próprio onde os donos dos cães que habitualmente ali 

passeiam os seus animais possam usar para os levar a fazer as suas necessidades. Na entrada deste 

espaço foi instalado um equipamento de recolha de dejetos caninos com dispensador de sacos plásticos 

para a recolha das fezes. Para reforçar esta medida foi também instalado equipamento dispensador de 

sacos plásticos na Quinta da Sobreira e na Granja de Ançã, ficando Ançã a ser servida de momento por 3 

equipamentos, sendo expectável que nos próximos meses seja feito o reforço de outros equipamentos de 

apoio às populações. O senhor Presidente do Executivo afirmou que estas iniciativas visam promover a 

harmonia na convivência pública entre animais e a população, tentando a Junta de Freguesia de Ançã 

sensibilizar os donos dos animais de estimação para a importância de apanhar os dejetos, relembrando 

que os animais não são os únicos a usar a via pública e os jardins. Terminou a intervenção neste tema, 

lançando o desafio aos elementos da Assembleia de Freguesia de serem também atores desta 

responsabilização. 

https://www.planetainformatico.pt/cursos/conduzir-e-operar-com-o-trator-em-seguranca/?fbclid=IwAR3Lna9K6Z6-Osw9nGIuy5DsPLg-d30ejWw27GNfcrzuE6CMkQZPgl0_Rfs
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O senhor Presidente do Executivo continuou a sua intervenção falando da “IV Edição Das Eco- 

Freguesias XXI”, reiterando a aposta na sustentabilidade como meta para 2022. Após ter sido uma das 

únicas 3 freguesias do distrito de Coimbra a ostentar este galardão pelo trabalho desenvolvido entre 2019 

e 2020, o desejo é continuar esta aposta. O galardão Eco-Freguesias XXI visa reconhecer e premiar as 

freguesias mais sustentáveis do país, avaliadas através de um conjunto de 10 indicadores ligados à 

sustentabilidade económica, social, sociocultural, ambiental e territorial. Neste âmbito, pretende-se 

desenvolver um trabalho que vá ao encontro de um desenvolvimento sustentável, pensando nas gerações 

futuras. O senhor Presidente do Executivo explicou que a participação no Eco-Freguesias XXI decorre em 

várias fases, sendo que a fase de inscrição decorreu em janeiro. A Junta de Freguesia foi das primeiras a 

fazer a sua inscrição por considerar relevante e enriquecedora a renovação da sua participação. Este 

processo culmina com a candidatura ao galardão, que decorre até ao final do ano de 2022 e que termina 

com a atribuição da Bandeira Verde em 2023, informou ainda o senhor Presidente do Executivo. 

Passando para um novo assunto, informou do início do curso levado a cabo pela CNA - Confederação 

Nacional da Agricultura em parceria com a Junta de Freguesia: “Renovação do cartão de aplicador de 

Produtos Fitofármacos”. O curso pretende capacitar os participantes para a manipulação e aplicação 

segura de produtos fitofarmacêuticos, minimizando os riscos para o aplicador, o ambiente, espécies e 

organismos não visados e para o consumidor. 

O senhor Presidente do Executivo continuou a intervenção passando para o tema do Ecoponto Móvel 

em Ançã, dizendo que a INOVA-EM tem à disposição da população um novo ecoponto móvel que vai 

percorrer todo o território, em articulação com as Juntas de Freguesia. O ponto móvel foi colocado em Ançã 

junto ao Centro Escolar e Pavilhão do Ançã Futebol Clube para deposição e recolha seletiva com acesso 

controlado, sendo também disponibilizado de forma rotativa nas várias localidades do concelho de 

Cantanhede. Possui 12 aberturas e, dentro dele, contentores de 800 litros para colocação dos diferentes 

resíduos. Disse o senhor Presidente do Executivo que foi feita uma campanha de sensibilização junto da 

população, a propósito deste tema. 

O senhor Presidente do Executivo passou a falar da campanha global de recolha de bens para a 

Ucrânia, à qual a Junta de Freguesia se associou. Essa recolha foi feita na sede da Junta de Freguesia e, 

aos fins de semana, no Posto de Turismo, tendo sido um sucesso, uma vez que se recolheram duas 

carrinhas de bens para ajudar a suprir as necessidades reportadas diretamente pela Ucrânia, através de 

familiares residentes no Concelho:  material de primeiros socorros, vestuário, alimentos, entre outros. O 

senhor Presidente do Executivo mencionou a importância de mobilizar a comunidade para a solidariedade 

com milhares de pessoas inocentes vítimas da Guerra e informou que o camião de transporte destes bens 

já seguiu para a Ucrânia. 

O senhor Presidente informou que, a 13 de março, a vila de Ançã foi palco da passagem da Prova de 

Ciclismo da Taça de Portugal Feminina da Federação Portuguesa de Ciclismo com organização da ADCC 

e apoio da Junta Freguesia de Ançã. Foram feitas duas passagens em Ançã, numa prova que contou com 
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mais de cem das grandes promessas da modalidade e animou as ruas da Vila.  

O senhor Presidente do Executivo referiu a presença de Ançã na “Bolsa de Turismo de Lisboa” 

(BTL), onde o Concelho apresentou alguns produtos turísticos, nomeadamente a gastronomia, incluindo-

se e destacando-se o Bolo de Ançã, a Pedra de Ançã, piscina natural de Ançã, os vinhos e os percursos 

pedestres como a “Rota do Calcário" e os eventos que marcam a agenda de 2022. Acrescentou que a BTL 

é uma oportunidade de se estabelecerem contactos com operadores turísticos nacionais e estrangeiros, 

promovendo e difundindo o património de Ançã.  

O senhor Presidente do Executivo continuou a sua intervenção referindo o projeto do Dia da Árvore, 

decorrido a 21 de março, desenvolvido pela Junta de Freguesia em parceria com o Centro Escolar de Ançã 

e o Gabinete Florestal da Câmara Municipal de Cantanhede. Este dia marcou o início da Primavera e teve 

como intuito plantar em cada criança a semente da consciência ambiental, contribuindo para o 

desenvolvimento de cidadãos conscientes com os cuidados que devem ter com as árvores, destacando a 

sua importância. Pretendeu também consciencializar para a importância da proteção e preservação da 

floresta, sensibilizar para a sementeira e plantação de espécies autóctones, promover o cuidado com o 

meio ambiente, estimular a arborização na escola, dar a conhecer os ecossistemas existentes em Ançã e 

fomentar a utilização responsável da água. O senhor Presidente do Executivo disse ainda que os técnicos 

do Gabinete Florestal realizaram em duas salas de aula uma exposição participativa aos alunos do 1.º 

ciclo, a que se seguiu a ida até à frente da escola onde foram plantadas 2 árvores autóctones (carvalho e 

sobreiro): o carvalho foi plantado por todas as crianças do pré-escolar e o sobreiro foi plantado pelos alunos 

do 1.º ciclo (no total estiveram presentes 130 pessoas).  

O senhor Presidente continuou a intervenção, referindo que a Junta de Freguesia iniciou um 

programa psicoeducacional, que inclui workshops, sessões individuais no domicílio, sessões de 

relaxamento e caminhadas, destinado a todas as pessoas da vila de Ançã que cuidam de forma informal 

de pessoas em situação de dependência, com o objetivo de capacitar para a tarefa de cuidar, fomentando 

a socialização e o sentimento de pertença na comunidade.  

Já durante o mês de abril a Junta e a Assembleia de Freguesia receberam os quatro compositores 

da obra "Suite 2020": Francisco Manuel Relva Pereira, nosso ilustre e digno conterrâneo e os seus três 

colegas da Grécia, Espanha e Itália, que produziram uma obra musical inspirada na pandemia da Covid-

19 e na forma de superar os problemas que esta causou. A obra assenta ao mesmo tempo numa referência 

à música nacional de cada um dos compositores e as suas receitas revertem a favor de entidades tais 

como a Cruz Vermelha e a Cáritas. 

O senhor Presidente do Executivo passou a falar sobre a limpeza da Ribeira entre a nascente e o 

Arneiro, dizendo que, assim que o caudal permita, será feita a mesma intervenção entre a ponte José dos 

Reis e as traseiras da Quinta de Santo António e deste mesmo espaço até à piscina natural de Ançã. A 

limpeza foi feita com recurso a trabalho braçal da Freguesia de Ançã, e teve como principal objetivo a 

limpeza de infestantes, resíduos e lixos, permitindo o escoamento natural da ribeira. Informou ainda que 
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serão colocados arbustos autóctones nas margens, de forma a permitir o ensombramento do leito do rio e 

a biodiversidade do ecossistema.  

Nesta fase, juntou-se à Assembleia de Freguesia o senhor Vasco Vaz. 

O senhor Presidente do Executivo comunicou que deu uma entrevista à Rádio Regional do Centro, 

o que foi uma oportunidade para falar de Ançã e levar a freguesia mais longe. A entrevista está disponível 

na habitual página do Facebook. 

Seguidamente, o senhor Presidente do Executivo falou na Festa da Nossa Senhora da Esperança, 

celebrada na Granja e Gândara de Ançã. Apesar das limitações existentes, foi celebrada com espírito 

Pascal e grande devoção da população local. 

Também se celebrou o 25 de abril, a liberdade e a democracia, com forte adesão, principalmente 

a das inúmeras crianças, trazidas pelos seus pais. Foram também convidadas as Associações da 

Freguesia, que marcaram presença. Depois da deposição das flores, foi tocado o Hino Nacional com a 

maestria de António Freire na sua Gaita de Fole, seguido de momento institucional com uma palavra da 

Presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, do Presidente da Assembleia de Freguesia e do 

Presidente da Junta de Freguesia de Ançã, que, em memória do povo ucraniano, convidou a trisneta de 

Jaime Cortesão a colocar uma flor junto ao busto do seu familiar, grande defensor da liberdade. O senhor 

Presidente falou ainda no momento musical, para o qual foram convidadas todas as crianças presentes e, 

com a colaboração da Dulce Cruz e do Cristóvão Ramalho, fez-se ouvir “Grândola Vila Morena” (de José 

Afonso) e “E depois do Adeus” (Paulo de Carvalho). Foram distribuídos bolos de Ançã por todas as crianças 

presentes e convidados. O senhor Presidente do Executivo agradeceu à Academia de Música de Ançã, 

nas pessoas do António Freire, Dulce Cruz e Cristóvão Ramalho, bem como ao Fábio que recolheu as 

imagens, a todas as Associações e aos demais presentes. 

Mudando de tema, o senhor Presidente do Executivo começou por dizer que foi finalizada a limpeza 

do Parque Verde da Quinta da Sobreira, que implicou o corte da cobertura vegetal, a poda das árvores e 

a sua correção. O trabalho foi efetuado apenas com recurso a força braçal e roçadoras, sem recurso a 

qualquer produto fitofármaco, estando pronto para ser utilizado para fruição de todos. Informou que, a 

pedido da Junta de Freguesia, a equipa de calceteiros da Câmara Municipal de Cantanhede está a 

proceder à reparação das calçadas e passeios danificados e a complementar com massas frias, de forma 

a beneficiar quem circula a pé pelas ruas. Foram beneficiadas nesta intervenção a Rua Vale da Eira na 

Granja de Ançã, a Rua Santa Maria, o Terreiro do Paço e toda a Quinta da Sobreira, com vários pontos de 

intervenção. O senhor Presidente do Executivo falou também na obra da pavimentação da estrada de São 

Bento, que deveria estar finalizada em março de 2022. Explicou que, por não ter chovido no Inverno, esta 

estrada foi rasgada a 4 metros de profundidade, tendo de se esperar mais tempo para a compactação. 

Para além disso, há ainda pendente a autorização de alargamento por parte do morador da Quinta nas 

Rapadas confinantes com a estrada das roseiras. Acrescentou que compreende e lamenta o transtorno 

causado a moradores e todos os que ali circulam e informou que está previsto concluir a pavimentação 
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antes da Festa e Romaria de São Tomé (25 de julho). Continuou focando-se no reforço da iluminação da 

Quinta de Santo António e dizendo que o relvado vai ser todo substituído, sendo que irá ser plantado novo 

relvado já no início do mês. Falta abrir uma casa de banho no antigo Jardim de Infância para servir este 

espaço verde. Focando-se nos espaços verdes, o senhor Presidente do Executivo voltou a informar que, 

fruto das novas competências delegadas pelo Estado, as Juntas de Freguesia passaram a assumir o 

cuidado dos espaços verdes. Ançã tem cerca de 15.000m² de espaços verdes, o que torna esta tarefa 

complexa e desequilibrará as contas da Junta de Freguesia. Em assembleias anteriores já havia sido 

explicado a questão dos espaços verdes. 

O senhor Presidente do Executivo informou que foi eleito em Assembleia Municipal como substituto 

para representar as Freguesias do Concelho de Cantanhede no XXIV Congresso da Associação Nacional 

de Municípios. Na Assembleia Municipal, a Junta de Freguesia de Ançã foi ainda nomeada para se 

representar no Conselho Municipal de Segurança. A juntar ao dito, o senhor Presidente do Executivo 

informou que a Junta de Freguesia de Ançã foi também convidada pela direção atual da Associação 

Nacional de Freguesias (ANAFRE) a integrar a lista recandidata em maio, como representante das Juntas 

de Freguesia do Concelho de Cantanhede. Terminou dizendo que são eleições e convites que darão muito 

trabalho, mas constituem um forte sinal de que Ançã recomeçou a ser afirmada como digna representante 

do vasto território municipal. 

O senhor Presidente do Executivo falou das contas da Junta de Freguesia, dizendo que o Executivo 

tem orgulho no orçamento apresentado: taxa de execução da receita na ordem dos 101,02%; receita na 

ordem dos 368.000€; taxa de execução da despesa de 83,63% (valor influenciado pela despesa não 

efetuada, por atraso nos trabalhos de algumas empreitadas). Reiterou que foi novamente cumprido o 

princípio do equilíbrio orçamental, conseguindo que as receitas correntes sejam superiores às despesas 

correntes, que houve poupança corrente (o que serve para aumentar as despesas de capital), que o prazo 

médio de pagamento desceu para 20 dias, que a Junta de Freguesia tinha, a 31/12/2022, todos os seus 

fornecedores em dia e que, apesar do acréscimo de receita e despesa, pode o Executivo afirmar que está 

tudo pago, a dívida é zero. Contudo, deixou vincados alguns sinais de um possível futuro menos positivo 

(que já se verifica em alguns outros municípios/freguesias), alertando que há muitas e novas despesas 

decorrentes da delegação de competências do estado para as Juntas sem a devida contrapartida 

financeira. Poderá ter de se passar despesa de capital para despesa corrente e, para evitar isso, é 

necessária ainda mais exigência e rigor.  

O senhor Presidente do Executivo falou do assunto levantado pela senhora Natália Couceiro, no 

período dedicado à intervenção do público da Assembleia passada, acerca das valetas na sua rua. 

Informou que se deslocou até à rua da senhora Natália e pareceu-lhe que não haverá muito a fazer por 

parte da Junta de Freguesia, sendo principalmente uma questão particular, fora do domínio público. O 

senhor Presidente reitera o facto de que o que foi feito em frente à casa do senhor José Ben-Hur ter sido 

feito em todas as demais casas da rua, acontecendo que a água do espaço privado dessa moradia, quando 
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em abundância, galga a rampa de acesso a casa do senhor José e afeta a casa da senhora Natália. Na 

opinião do senhor Presidente do Executivo, a solução passa pelo prolongamento da caleira da casa do 

senhor José Ben-Hur até à valeta, o que se trata de uma intervenção de cariz privado, fora da esfera da 

Junta de Freguesia.   

Terminada a intervenção do senhor Presidente do Executivo, tomou a palavra o senhor Presidente 

da Assembleia para felicitar o convite de integração da lista candidata à ANAFRE, destacando a sua 

importância. Após isto, deu a palavra à Assembleia de Freguesia. Tomou a palavra o senhor Ricardo Dias, 

que começou por cumprimentar todos os presentes, e que sublinhou a sua preocupação com a questão 

financeira do cuidado dos espaços verdes (com uma área surpreendentemente significativa), sendo 

importantes as conversações com a Câmara Municipal de Cantanhede. Disse que é necessário sermos 

imaginativos e tentar arranjar soluções. Relativamente ao mapeamento dos terrenos, o senhor Ricardo 

Dias disse que é um assunto importante e questionou o Executivo acerca do conhecimento da percentagem 

de terreno já mapeada ou por mapear. Respondeu o senhor Presidente do Executivo dizendo que o projeto 

inicial falava numa percentagem de 60% até ao final do ano, o que é impossível por diversas razões, entre 

as quais o facto da validade do mapeamento de um determinado terreno se efetivar apenas quando todos 

confinantes fizerem o mapeamento. Outra causa da dificuldade é o desconhecimento da localização dos 

terrenos por parte dos seus proprietários. Acrescentou que, à partida, o prazo será prorrogado.  

Voltou a tomar a palavra o senhor Presidente da Assembleia de Freguesia que reiterou a 

importância do Balcão BUPI.  

A esta altura, teve de se ausentar a senhora Diana Costa, por motivos profissionais justificados.  

 Tomou a palavra a senhora Luísa Aguiar, dizendo que gostaria de perceber melhor a questão das 

obras da Quinta de Santo António. Respondeu o senhor Presidente do Executivo explicando também a 

questão das obras no Quintal da Fonte. Disse que irão marcar reunião com a Câmara Municipal de 

Cantanhede e resolver a situação da melhor forma possível, evitando indeminizações e tribunais.  

 O senhor Presidente da Assembleia colocou uma questão relacionada com auto de entrega da obra 

da ladeira da Granja de Ançã, à qual o senhor Presidente do Executivo respondeu dizendo que, 

infelizmente, o auto ainda não ocorreu, por motivos semelhantes aos de outras obras, por incumprimento 

do empreiteiro. Aproveitou ainda para explicar o que acontece com a obra de São Bento.  

Não havendo mais perguntas, passou-se aos pontos do Período da Ordem do Dia. 
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Período Da Ordem do Dia 

 
1. Apreciar e votar a atribuição de apoio financeiro e em espécie à Comissão de Festas de 

São Sebastião 2022; 

Tomou a palavra o senhor Presidente do Executivo dizendo que os subsídios só podem ser entregues 

com aprovação da Assembleia de Freguesia e informando que, a partir do ano em vigor, será contabilizado 

em espécie o valor dos subsídios dados às associações. A proposta que fazem é atribuir um valor 

semelhante ao habitualmente atribuído, na ordem dos 100/150 euros, só após a recolha das flores da festa 

(o que tem de acontecer num prazo de 15 dias após a sua conclusão). Informou o senhor Presidente do 

Executivo que, além do subsídio, será fornecido apoio logístico e de limpeza.  

A proposta foi levada a votação, tendo sido aprovado por unanimidade.  

 

2. Apreciar e votar a celebração de protocolo de Colaboração no âmbito do FOLK 2022; 

Tomou a palavra o senhor Presidente do Executivo reiterando o impacto e a dimensão do Folk, um 

evento internacional, que implica uma logística complexa e com regras próprias. Virão seis grupos à vila 

de Ançã. Foi dada a palavra à Assembleia de Freguesia, para eventuais questões. Não havendo questões, 

o ponto foi levado a votação, tendo sido aprovado por unanimidade.  

 

3. Apreciação e votação da alteração do artigo 30º do Regulamento do Cemitério de São Salvador; 

O senhor Presidente do Executivo apresentou a proposta de alteração do artigo 30.º do regulamento 

do Cemitério, o qual especifica as características do revestimento de sepulturas. Tal deve-se à falta de 

padronização das campas do cemitério nas últimas décadas, em termos de largura, altura e ocupação do 

espaço envolvente, o qual cria frequentes problemas no momento de novas inumações. Assim, a nova 

formulação deste artigo permite à Junta de Freguesia proceder à remoção ou à correção do 

desalinhamento da campa em caso de incumprimento. Foi dada a palavra à Assembleia de Freguesia, 

para eventuais questões. Não havendo questões, o ponto foi levado a votação, tendo sido aprovado por 

unanimidade. 

 

4. Apreciar e votar a “Minuta de acordo de colaboração com a Junta/União de Freguesias para a 

comparticipação financeira das competências próprias das Freguesias”; 

Foi apresentado pelo senhor Presidente do Executivo a dita minuta de acordo. Foi dada a palavra à 

Assembleia de Freguesia, para eventuais questões. Não havendo questões, o ponto foi levado a votação, 

tendo sido aprovado por unanimidade. 
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5. Apreciar e votar a “Minuta de acordo de colaboração/Parceria com a Junta/União de Freguesia 

para manutenção e conservação de caminhos públicos”; 

Foi apresentado pelo senhor Presidente do Executivo a dita minuta de acordo, à semelhança dos anos 

anteriores, concluindo que à Junta de Freguesia é dado a possibilidade de requerer o serviço da Câmara 

Municipal de Cantanhede: meios técnicos (máquinas), meios humanos e o material necessário para 

promover a manutenção e conservação dos caminhos públicos, rede de transportes e zonas adjacentes 

na área da freguesia durante 2 semanas; questionado pelo Presidente da Assembleia de Freguesia, o 

senhor Presidente do Executivo esclareceu que qualquer serviço extra deste período é cobrado pela 

Câmara Municipal. Tomou a palavra o senhor Ricardo Dias para lamentar o pouco tempo de serviço 

disponibilizado gratuitamente, tendo em conta a vasta área da freguesia. O senhor Presidente do Executivo 

concordou, dando conta que apenas uma decisão superior, governamental, com outra política de gestão 

deste assunto poderia agilizar e permitir uma conservação dos caminhos públicos de forma mais eficaz. O 

ponto foi levado a votação, tendo sido aprovado por unanimidade. 

 

 

6. Apreciar e votar a “Minuta de contrato interadministrativo de Delegação de Competências – 

Requalificação Urbana"; 

Foi apresentado pelo senhor Presidente do Executivo a dita minuta de acordo, especificando que tais 

questões de requalificação urbano dizem respeito às áreas identificadas como prioritárias pelo Executivo. 

Foi dada a palavra à Assembleia de Freguesia, para eventuais questões. Não havendo questões, o ponto 

foi levado a votação, tendo sido aprovado por unanimidade. 

 

7. Voto de Pesar pelo falecimento de Telmo Fernando Seixa Geria Vaz, pelos seus serviços 

prestados a esta Freguesia; 

O senhor Presidente do Executivo apresentou a ata da reunião do Executivo do dia 7 de fevereiro de 

2022, onde mencionava o voto de pesar pela morte prematura de Telmo Fernando Seixa Geria Vaz, 

colaborador da Junta de Freguesia. O ponto foi levado a votação, tendo sido aprovado por unanimidade e 

que passará a fazer parte integrante desta ata. 

 

8. Apreciar e votar a isenção de taxas fúnebres e cedência gratuita de concessão de sepultura à 

família de Telmo Fernando Seixa Geria Vaz, pelos seus serviços prestados a esta Freguesia; 

No seguimento do voto de pesar aprovado no ponto anterior, o senhor Presidente do Executivo 

apresentou a proposta de isenção de pagamento de taxas fúnebres e de cedência gratuita de sepultura à 

família do dito Telmo Fernando Seixa Geria Vaz, pelos seus serviços prestados ao Cemitério de São 

Salvador e à freguesia de Ançã. Tomou a palavra a senhora Luísa Aguiar para reforçar o sentimento de 

pesar pela perda do Telmo Vaz, visível aquando do seu funeral, e apoiando a proposta do Executivo. O 
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ponto foi levado a votação, tendo sido aprovado por unanimidade. 

 

9. Discussão e votação dos documentos de prestação de contas, relativo ao ano económico de 

2021, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 9º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro; 

O senhor Presidente do Executivo apresentou os documentos relativos à prestação de contas do ano 

económico de 2021, realçando que a taxa de execução da receita rondou os 101,2%, aproximadamente 

368 mil euros, superior à receita prevista inicialmente, não obstante a isenção de pagamento de taxas até 

março, por se estar em tempo de pandemia, destacando que há quatro anos atrás este valor era muito 

inferior e que tal se deve ao esforço do Executivo em canalizar investimento para a freguesia; já a taxa de 

execução da despesa ronda os 80%, não obstante o fim do pagamento do passivo anteriormente herdado, 

entre outras questões gerais. Chamou ainda a atenção para o mapa de dívidas a terceiros, a qual contém 

apenas duas rubricas mas que pela sua natureza não devem ser entendidas como dívidas reais, mas 

apenas formais; neste sentido, a Junta de Freguesia acabou o ano de 2021 sem qualquer dívida a terceiros, 

com um prazo de médio de pagamento de 14 dias, destacando o esforço de gestão financeira realizado 

nos últimos anos face àquele dos Executivos anteriores. Apesar disso, alertou que os próximos anos 

poderão ver despesas extras avultadas, decorrentes de, entre outras questões, da gestão e manutenção 

dos espaços verdes, da escola e das despesas correntes que passam a ser da responsabilidade da Junta 

de Freguesia sem transferência extra de verbas por parte do Estado; tal irá requerer um esforço redobrado 

de gestão e manutenção dos bens da freguesia, tendo os fregueses um papel essencial nestas questões, 

contribuindo para uma gestão responsável e existente dos seus próprios espaços. Foi dada a palavra à 

Assembleia de Freguesia, para eventuais questões. Não havendo questões, o ponto foi levado a votação, 

tendo sido aprovado por unanimidade. 

 

10. Apreciar o inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais da autarquia; 

Apreciada a documentação enviada relativamente aos bens, direitos e obrigações patrimoniais da 

autarquia, não houve questões apresentadas pelos membros da Assembleia. 

 

Depois de apreciados os 10 pontos da ordem de trabalho, o Presidente do Executivo pediu autorização 

ao senhor Presidente da Assembleia para acrescentar dois pontos à discussão, que não seguiram na 

ordem original por erro informático. Posto à consideração dos elementos da Assembleia, foi aceite 

discutirem-se os seguintes assuntos que passaram a ser considerados como os pontos 11 e 12 da ordem 

de trabalho, como já acima mencionado. 

 

11. Autorização para criação e concessão de um espaço para construção fúnebre não previsto 

no regulamento do Cemitério de São Salvador. Retificação; 

Foi apresentado pelo senhor Presidente do Executivo a situação excecional de proposta de concessão 
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de uma área que não consta no regulamento do cemitério da freguesia, a qual foi aprovada em reunião do 

Executivo. Pela disposição do espaço em questão, confinante com área que não comportaria nova 

sepultura, propôs a concessão de área excepcional correspondente a duas sepulturas e ao espaço do 

passeio, com a área de 3,8m2, o qual não afeta nem traz inconveniente à gestão do espaço do cemitério. 

Esta situação encontra-se refletida no talhão 7, sepultura F14. 

Tomou a palavra o senhor Carlos Gerardo para consciencializar o Executivo de que tal situação deverá 

ser explicada à população, demonstrando que tal se trata de uma exceção. O senhor Presidente do 

Executivo renovou a explicação de que se trata de uma situação excecional e única, e que por isso deve 

ser deliberado pela Assembleia de Freguesia, não obstante outras situações semelhantes terem sido 

aceites por anteriores Executivos e sem respeito pelos regulamentos em norma. O ponto foi levado a 

votação, tendo sido aprovado por maioria, apenas com a abstenção do senhor Ricardo Dias. 

 

12. Retificação da minuta de contrato interadministrativo para a delegação de competências 

para gestão e manutenção do posto de turismo de Ançã. 

O senhor Presidente do Executivo referiu que se trata da renovação do contrato anual relativo à gestão 

e manutenção do posto de turismo de Ançã. Foi dada a palavra à Assembleia de Freguesia, para eventuais 

questões. Não havendo questões, o ponto foi levado a votação, tendo sido aprovado por maioria, apenas 

com a abstenção do senhor Ricardo Dias. 
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Período para a Intervenção do Público 

 
 

O senhor Presidente da Assembleia de Freguesia deu a palavra ao público e interveio a senhora 

Natália Couceiro, para comentar a explicação dada pelo senhor Presidente do Executivo na sua 

intervenção no ponto 2 do período antes da ordem do dia. A senhora Natália Couceiro confirmou o 

que disse o senhor Presidente do Executivo, reiterando, contudo, que o Executivo que fez a obra 

deveria ter calculado, na altura, o problema que agora reporta. Disse que compreendia que se tratava 

de uma questão fora da esfera da Junta de Freguesia, mas referiu que, na altura, o proprietário 

(senhor José Ben-Hur) não solicitou a obra. Terminou dizendo que espera que o problema se resolva 

e que tentará falar com os proprietários atuais, contando com a ajuda do atual Executivo, no que for 

possível. O senhor Presidente do Executivo voltou a afirmar que o que fora feito na casa do senhor 

José Ben-hur foi feito nas outras casas da rua e que é difícil, aquando da obra, prever os posteriores 

problemas. Disse ainda que poderá ajudar, mas que julga que, no momento atual, a propriedade da 

casa se encontra indefinida judicialmente, pelo que não sabe apurar quem detém sequer podern de 

decisão sobre o imóvel. 

A senhora Natália Couceiro falou num outro assunto, os caminhos vicinais. Disse que sabe bem 

onde estão os seus terrenos e que cuida deles, o que envolve um grande gasto de dinheiro, pelo 

que compreende que nem todas as pessoas o possam fazer. Contudo, refere uma grande dificuldade 

de acesso a um determinado terreno em Vale de Linho, através da estrada da Ameixoeira, que cada 

vez está mais degradada. Diz que existe uma parte do acesso que está praticamente inacessível 

devido aos arbustos e ervas que crescem naturalmente (alertando para o perigo no caso de 

incêndio). A senhora Natália Couceiro refere que compreende as limitações mas pedia que tivessem 

atenção ao caso dela. Posto isto, alerta ainda para a questão da existência de uma meda de lenha 

(que não sabe quem é o dono) há bastante tempo e questiona sobre a possível intervenção de 

vigilantes florestais ou pessoas que limpem os terrenos, que sabe que existem noutras localidades. 

Respondeu o senhor Presidente do Executivo que, em caso de incêndio, existe outra forma de 

chegar ao terreno em Vale de Linho, mas que, de qualquer maneira, é preciso manter os caminhos 

limpos, pelo que propõe ajudar, dentro das possibilidades financeiras da Junta de Freguesia, 

nomeadamente recorrendo ao tratorista da Junta de Freguesia num dia a combinar. Relativamente 

à meda, diz o senhor Presidente do Executivo que irá reportar à proteção civil e, quanto aos vigilantes 

florestais, não há possibilidade de recorrer a esta ajuda, pelo que teremos que ser todos nós a vigiar 

e a intervir o melhor possível.  

Interveio ainda o senhor José Luís Malva, que se quis associar ao voto de pesar pelo falecimento 

do senhor Telmo Vaz e quis elogiar o Executivo pelo seu rigor e exigência com as contas da 

freguesia, que tão bons resultados têm demonstrado.  
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Terminou o senhor Presidente do Executivo a agradecer a presença do público na Assembleia de 

Freguesia, local próprio para expor as dúvidas e questões.  

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 
 
 

 

(Manuel Teixeira) 

 

A Primeira Secretária 
 
 

 

(Daniela Rosa) 

 

O Segundo Secretário 
 
 

 

(Roger Lee de Jesus) 


