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ATA DA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ANÇÃ 

EM SESSÃO ORDINÁRIA, DE 28 DE JUNHO DE 2022 

 
Aos vinte e oito dias do mês de junho 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 pela senhora Daniela Rosa, primeira secretária, por ausência justificada do senhor 

Manuel Teixeira e secretariada por Roger Lee de Jesus, segundo secretário e por Luísa Aguiar, 

membro da Assembleia de Freguesia, de acordo com Regimento da Assembleia de Freguesia, 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. Informações por parte do Executivo 

 
Período para a Intervenção do Público 

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

1. Informações por parte do Público 

 

 
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) e Ricardo Dias 

(bancada do PS). A senhora Diana Costa (bancada do PS) esteve ausente tendo apresentado 

justificação. 

Do Executivo: Cláudio Cardoso e Gisela Parreiral. 

 

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

ordem do dia, tendo sido removido o ponto 2 por corresponder ao mesmo que o ponto único do 

Período da Ordem do Dia. 
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Período Antes da Ordem do Dia 
 

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

Tomou a palavra a senhora Daniela Rosa, enquanto Presidente da Assembleia de Freguesia nesta 

sessão e primeira secretária ordinária, tendo pedido desculpa pelo atraso na finalização da ata anterior, 

não tendo a mesma sido enviada em tempo útil aos membros da Assembleia. Nesse sentido foi proposto 

que a mesma fosse lida em voz alta ou que a sua aprovação fosse adiada para a próxima reunião de 

Assembleia de Freguesia. Foi decidido por todos os membros que a aprovação da mesma fosse realizada 

na reunião seguinte. 

 

 
 
 

Período Da Ordem do Dia 

1. Assuntos de Interesse para a Freguesia de Ançã. 

Tomou a palavra o senhor Presidente do Executivo para dar conta dos seguintes assuntos: 

1. Congratular o Ançã Futebol Clube pelos 81 anos, comemorados no dia 1 de maio, e pelos 

resultados alcançados (como o campeonato distrital de Benjamins A – Sub 11, entre 

outros); 

2. Informar que a Junta de Freguesia de Ançã integrou uma lista para a direção da ANAFRE, 

por convite, representada por Cláudio Cardoso como vogal efetivo, tendo a lista 

apresentada ganho as eleições. Neste sentido, a Junta de Freguesia de Ançã está presente 

na defesa e valorização das Freguesias; 

3. Deu conta da realização da Festa de S. Sebastião, em janeiro, organizada pela geração de 

1998 e 1999, tendo a mesma decorrido na normalidade; mais informou que a comissão 

organizadora não levantou ainda o apoio monetário do Executivo; deu ainda conta que a 

Junta de Freguesia fez a limpeza do espaço, ajudando a Comissão no necessário, como 

tem sido hábito; 

4. Informou que a Vila de Ançã e a sua piscina natural teve destaque no semanário Expresso, 

sem qualquer diligência da própria Junta, o que revela o resultado do investimento feito na 

preservação e valorização deste importante património cultural e de lazer; 
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5. Informou que a Junta de Freguesia se encontra a proceder à limpeza da vegetação invasora 

na Rota do Calcário, no troço que passa em Ançã, para poder ser usufruído com qualidade 

e segurança; 

6. Parabenizou Roger Lee de Jesus, membro da Assembleia de Freguesia e Ançanense, pela 

publicação da obra “Atualizar a História”, pela editora Desassossego, e pelo trabalho 

desenvolvido na divulgação da História; 

7. Deu conta que a Junta de Freguesia está à proceder à limpeza da Ribeira de Ançã, desde 

a ponte Zé dos Reis até ao Arneiro, num troço de 700 metros, apesar da falta de água da 

vala de Portunhos desde final de maio, com vista à preparação da época balnear e para 

realçar a beleza natural da Vila; 

8. Parabenizou Guilherme Cardoso, Ançanense, pela prestação no Campeonato Nacional de 

Águas Abertas organizado pela Federação Portuguesa de Natação, nos passados dias 21 

e 22 de maio; enquanto atleta da Sociedade Columbófila Cantanhedense alcançou 3 pódios 

– a 3ª posição na distância de 7,5Km no escalão de 16/17, vice-campeão nacional na 

distância de 5 km, tendo obtida a 3ª posição na geral; 

9. Congratular o Grupo FABRICELA pela inauguração do seu novo edifício “AT Business 

Center”, adjacente ao complexo industrial, que alberga um conjunto de valências que traz 

uma mais-valia para a Freguesia e para a região; 

10. Felicitar o Grupo Típico de Ançã pelo 44.º aniversário e pela realização do seu festival de 

Folclore, no passado dia 28 de maio, tendo em conta a sua importância na valorização do 

património cultural popular e tradicional da Vila; 

11. Informou que as visitas guiadas à Vila têm suscitado novo interesse, depois do período de 

pandemia, tendo já havido muita procura de visitas a Ançã; a título de exemplo, no próprio 

dia da reunião da Assembleia tinha sido realizada uma visita organizado pela Comissão de 

Festas Nossa Senhora da Esperança 2022, de Vila Nova, com cerca de 65 pessoas, tendo 

sido servido, no final da visita, o tradicional ‘Ançã de Honra’; 

12. Comunicou que a Piscina Natural de Ançã foi distinguida com galardão nacional ‘Praia 

Qualidade de Ouro’ 2022, que distingue “a qualidade da água balnear das praias 

portuguesas”; tal revela, juntamente com a menção feita no semanário Expresso (ponto 4 

desta lista), a qualidade da água de Ançã e do trabalho desenvolvido em prol da 

comunidade; 

13. Deu conta que a Vila recebeu, no dia 11 de junho, um espetáculo do grupo Mimo’s Dixie 

Band, no Quintal da Fonte, no âmbito do Festival Internacional Dixieland, tendo sido 

também oferecido 100 bolos de Ançã, fatiados, nas ruas de Cantanhede, aquando da 

parada organizada pelo mesmo evento; 
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14. Acerca da limpeza a fundo da piscina, informou que se espera que no próximo ano o chão 

seja intervencionado para melhoramento, o qual não foi feito até agora por questões 

orçamentais  (falta de transferência de fundos); chamou ainda a atenção que testes feitos 

ao betão revelaram que a intervenção deve ser feita urgentemente. Ainda sobre a área da 

Fonte, deu conta que foi feita uma intervenção nos tanques e na rega do Quintal da Fonte, 

tendo sido mudada a fonte de abastecimento da INOVA para a água da própria Fonte, 

juntamente com o arranjo geral do espaço envolvente; 

15. Sobre as obras da Quinta de Santo António informou que infelizmente nada foi adiantado 

desde a última reunião da Assembleia; tendo em conta a situação e os danos estéticos e 

de obra no edifício, a única via de resolução parece ser a via judicial, mas o caso está 

entregue à Câmara Municipal, a qual decidirá sobre tal; 

16. Informou que foi contactado por uma freguesa sobre a existência de “gatos comunitários”, 

isto é, que são alimentados espontaneamente por alguns membros da comunidade; a 

mesma sugeriu que a Junta de Freguesia pagasse a esterilização dos mesmos e que 

construísse um pequeno recolhimento, em vários locais da Vila, para estes; o senhor 

Presidente explicou que legalmente não tem competências para tal nem pode dar resposta 

a estas questões; deu conta que já foi feito, de forma não informada e popular, um pequeno 

recolhimento no Largo da Cruz; o Executivo espera ter informação da Câmara para saber 

como proceder e alertou para eventuais queixas de outros habitantes locais; 

17. Sobre a zona de S. Bento, comunicou que a pavimentação da estrada está ainda por fazer, 

apesar do concurso para tal empreitada ter sido realizado em junho de 2021; tal se deveu 

a uma queixa de um morador relativo a um problema de saneamento, tendo-se chegado à 

conclusão que o problema só seria solucionado com a substituição de toda a canalização 

do saneamento; no seguimento das obras o Executivo recebeu um abaixo-assinado dos 

moradores com queixas diversas sobre o decorrer das obras; o senhor Presidente 

esclareceu que a INOVA só tem responsabilidade pela canalização e que a pavimentação 

não foi feita antes porque a ausência de chuva impedia a consolidação e compactação do 

solo necessárias para receber pavimento; assim a pavimentação foi adiada estando 

programada nas próximas semanas, a tempo da realização da Festa e Romaria de S. 

Tomé;  

18. Comunicou que o Executivo finalizou o protocolo com o Ançã Futebol Clube, com vista à 

iluminação exterior à volta do pavilhão, sendo que a Câmara Municipal irá suportar os 

custos; 

19. Sobre o parque infantil, ao lado do pavilhão, o arranjo do mesmo foi adjudicado a nível 

municipal, aguardando-se novos desenvolvimentos, tendo em conta a frequente 

vandalização do mesmo; informou também que foram feitos vários projetos para criação de 



ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ANÇÃ 
Município de Cantanhede 

Página 5 de 6 

 

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

 

 

dois ou três núcleos de parque infantil no parque da Quinta da Sobreira; desde que 

aprovado, será feito concurso público e adjudicação, mas não antes da próxima reunião da 

Assembleia; as estruturas na Quinta da Sobreira serão pagas pela INOVA, conforme 

compromisso antigo assumido; 

20. Informou que o Executivo vai pedir à ANAFRE e à Comissão Nacional de Proteção de 

Dados autorização para a colocação de câmaras de vigilância para algumas áreas críticas 

da Vila (cemitério, quinta da sobreira e quintal da fonte), tendo em conta a existência 

continuada de vários atos de vandalismo que prejudicam a manutenção das estruturas da 

Vila; 

21. Por fim, deu conta que a Academia de Música de Ançã vai realizar, a 3 de julho, o seu 

recital, juntamente com várias outras atividades enquadradas no Mês da Cultura, como 

concerto da Phylarmonica Ançanense, noite de fados, espetáculo enquadrado no FOLK 

Cantanhede, e uma exposição de desenho e pintura de Liliana Ferreira, no Centro 

Comunitário da Granja e Gândara de Ançã, para além de outras atividades, apelando à 

presença dos membros da Assembleia de Freguesia. 

Depois das informações prestadas, a Presidente da Assembleia de Freguesia perguntou se algum 

membro da Assembleia queria pedir algum esclarecimento ao Executivo sobre as informações prestadas 

e os seguintes membros da Assembleia pronunciaram-se: 

- Roger Lee de Jesus: agradeceu as congratulações do Executivo e sugeriu orientar uma visita guiada 

a Ançã aos próprios membros da Assembleia de Freguesia, os quais aceitaram o repto para data a marcar. 

- Vasco Vaz: congratulou o Ançã Futebol Clube e destacou a certificação dada pela Federação 

Portuguesa de Futebol; sobre a questão animal levantada, chamou a atenção para os cães abandonados 

na Vila, com particular destaque num caso conhecido localmente de um cão em estado de saúde precário, 

tendo  o Executivo esclarecido que não foi possível recolher o animal por conseguir fugir às várias 

tentativas, inclusiva da associação IRA – Intervenção e Resgate Animal; sobre a questão dos gatos, 

questionou se o canil municipal não pode proceder à recolha dos animais, tendo o Executivo esclarecido 

que o canil de Cantanhede não faz recolha de gatos; 

- Daniela Rosa: informou sobre a existência de uma tábua que necessita de substituição na ponte de 

madeira que passa por cima do Corrimão, sob pena de por em perigo qualquer transeunte; o Executivo 

informou que a mesma já foi ajeitada e que se espera que sejam feitas obras para substituição de todo o 

material da ponte; 

- João Carlos Gerardo: chamou a atenção para o problema do estacionamento ao lado do pavilhão, 

visto que a falta de respeito pelas regras de estacionamento impedem frequentemente que a recolha do 

lixo seja lá realizada, questionando de quem é a competência ou se é possível colocar sinalização ou 

alterar o estacionamento; o Executivo informou que irá voltar a pedir avaliação por parte da Comissão de 
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Trânsito da Câmara sobre a envolvente, tentando solucionar o problema. 

 

 
Período para a Intervenção do Público 

 

Não houve qualquer participação por parte do público presente. 

 

 

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. 

 

 

 

A Presidente, em substituição 
 
 

 

(Daniela Rosa) 

 
 

O Primeiro Secretário 
 
 

 

(Roger Lee de Jesus) 

 
 

A Segunda Secretária 
 
 

 

(Luísa Aguiar) 


