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ATA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ANÇÃ ORDINÁRIA II, REALIZADA 

NO DIA 29 DE JUNHO DE 2021 

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

------Aos vinte e nove dias do mês de Junho de dois mil e vinte e um, pelas vinte e três horas e 

trinta minutos, realizou-se, no Centro comunitário da Granja, a reunião de Assembleia de 

Freguesia ordinária, presidida pelo Sr. Manuel Teixeira e secretariada por Luísa Aguiar, 

Primeira Secretária e por Hugo Lourenço, Segundo Secretário.----------------------------------- 

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

os senhores: João Carlos Gerardo, Cátia Parreiral, André Neves, Isa Cruz e Diana Costa------- 

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

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

------I  – Período destinado à colocação de eventuais questões dos membros da Assembleia de 

Freguesia.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------I – Informações por parte do Executivo------------------------------------------------------- 

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

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

------I - Período destinado à colocação de eventuais questões dos membros da 

Assembleia de Freguesia.--------------------------------------------------- 

------O Senhor Presidente da Mesa, Manuel Teixeira começou por explicar que houve 

necessidade de realizar esta segunda reunião de Assembleia por força do nosso regimento e da 

lei, uma vez que devido à pandemia, não foi realizada a Assembleia de Abril e foi permitido 

apresentar as contas até trinta de junho. Seguiu para o Período Antes da Ordem do dia, 

passando a palavra aos restantes membros, que não sentiram necessidade de colocação de 

questões.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-----I- Informações por parte do Executivo----------------------------------- 

------O Senhor Presidente do Executivo indagou ambas as bancadas se aceitariam apenas o 

pagamento de uma das senhas de presença na Assembleia, uma vez que esta última se realizou 

apenas para cumprir calendário, proposta que foi de comum acordo. ------------------------------ 

------O senhor João Carlos Gerardo pediu a palavra para apresentar um voto de louvor em nome 

da bancada do PSD, fazendo um balanço do trabalho realizado pelo atual Executivo neste 
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mandato e que aqui se transcreve e se anexa assinado a esta ata. -------------------------------- 

“Ex.mos Senhores--------------------------------------------------------- 

Com o aproximar do fim deste mandato, cremos ser chegada a hora de se fazer um balanço 

do que foram estes 4 anos de exercício por parte deste Executivo. É sem ponta de 

demagogia ou falsas modéstias, que afirmamos ter este Executivo realizado, ao longo do 

seu mandato, um trabalho verdadeiramente extraordinário. Um trabalho que a todos nos 

deve orgulhar. Um trabalho que se pautou pelo rigor, pela competência, pela transparência, 

pela isenção, pela proximidade às nossas gentes e sobretudo, pelo grande amor à nossa 

terra.------------------------------------------------------------------ 

E na verdade, só quem ama assim, desta forma profunda e verdadeira, tem a força, a 

coragem e a determinação de lutar e dar tudo de si por aquilo em que acredita. Mesmo 

que isso tenha significado o sacrifício das suas vidas pessoais e das suas famílias em prol 

desta nossa querida terra e da sua população. Sabemos que este não foi um trajeto fácil. 

Começou desde logo com as dificuldades causadas pelo caótico estado financeiro e 

documental em que este executivo encontrou a Junta. Com certeza que todos se lembram 

do forte endividamento deixado, da quase inexistência de documentação, das falhas graves 

na contabilidade, das situações de trabalhadores ilegais, entre outros casos nada 

abonatórios para o anterior Executivo liderado pelo Sr. João Perdigão.--------------- 

Depois surgiram aquelas contrariedades incontroláveis, como a tempestade Leslie e a 

situação pandémica causada pela Covid-19. Situações que geraram dificuldades 

inesperadas, mas que este Executivo foi resolvendo a contento, demonstrando enorme 

carácter e grande resiliência perante a adversidade. Esse carácter e essa resiliência foram 

também fundamentais para que este Executivo, pudesse ultrapassar a inércia, a resistência 

e as burocracias da Câmara Municipal de Cantanhede quando em certas alturas teve que 

pugnar pelos interesses desta Freguesia. Sim, porque não se pense que pelo facto de 

Câmara e Junta serem da mesma cor, isso é sinónimo de facilidades. Ajuda como é lógico, 

mas não resolve por si só. É preciso reivindicar, exigir, incomodar, negociar. Coisas que 

este Executivo realizou na perfeição. Foi preciso desbravar muita terra e partir muita 

pedra, para que alguns dos projetos e porque não dizê-lo, dos sonhos deste Executivo se 

tornassem realidade.------------------------------------------------------- 

Gostaríamos de destacar algumas das obras e iniciativas levadas a cabo por parte deste 

Executivo durante o exercício do seu mandato: 

 Reabilitação das Entradas de Ançã; 
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 Reabilitação da Escola e da Ladeira da Granja;-------------------------------- 

 Obras de requalificação da zona envolvente da Capela de S. Bento; --------------- 

 Recuperação total do Parque Verde e Desportivo da Quinta da Sobreira; ----------- 

 Obras profundas de reabilitação da Piscina e Quintal da Fonte;------------------- 

 Alargamento da estrada, reforço de iluminação, criação da rede de esgotos e 

pavimentação na Rua da Ameixoeira, em frente às habitações; --------------------- 

 Finais Distritais do Bolo de Ançã e da Pedra de Ançã e Semi-final Nacional do Bolo de 

Ançã nos projetos 7 Maravilhas de Portugal. ----------------------------------- 

 Galardão “Ançã – Ecofreguesia”; -------------------------------------------- 

 Bandeira “Água Qualidade de Ouro” para a piscina natural de Ançã; --------------- 

 Reabilitação do antigo Jardim de Infância; ----------------------------------- 

 Reabilitação do edifício da Quinta de Santo António; --------------------------- 

 Apoio ao comércio local; -------------------------------------------------- 

 Apoio às Associações (16.000€ atribuídos em 4 anos); -------------------------- 

 Política de proximidade; -------------------------------------------------- 

 Adaptação à utilização do talhão novo do cemitério; ---------------------------- 

 Recuperação económica da Junta de Freguesia; -------------------------------- 

 Inicio das obras de construção de acesso do Centro Escolar ao Bairro de S. José e 

consequente construção do paredão para alargamento do cemitério; ----------------- 

 Limpeza permanente das valas, nomeadamente as que percorrem o Centro Histórico desta 

vila;-------------------------------------------------------------------- 

 Gala “Ançã de Honra” – mérito a quem se destaca; ----------------------------- 

 Aquisição da Quinta do Pomar para futura requalificação da zona ribeirinha de Ançã; 

É por tudo isto que hoje vemos, com enorme satisfação, pessoas dos mais diversos estratos 

sociais e das mais variadas regiões, falarem de e sobre Ançã como nunca antes se tinha 

visto. O bolo de Ançã é conhecido um pouco por todo o país, a nossa pedra e a sua história 

deixaram de fazer parte apenas do conhecimento de alguns e, com grande orgulho, vemos 

a nossa piscina ser designada pela “EscapadaRural Magazine” como uma das dez melhores 
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piscinas naturais dePortugal.------------------------------------------------- 

Podemos, pois, dizer que se hoje Ançã está na moda, isso se deve ao trabalho incansável 

que este Executivo teve para promover a nossa freguesia, embelezá-la e dotá-la de 

condições para poder bem receber quem nos visita.Terminamos, referindo que apesar do 

forte investimento realizado durante estes últimos quatro anos, o Executivo deixa a Junta 

sem dívidas, com as suas contas devidamente regularizadas e equilibradas. É caso para 

dizer: É obra! ------------------------------------------------------------ 

Poder-se-ia ter feito mais durante estes quatro anos? Sim, mas muito dificilmente. Haverá 

ainda mais para fazer? Claro que sim. Como diz o ditado, Roma e Pavia não se fizeram 

num dia, mas a paixão e a dedicação que o Cláudio,a Gisela e o Luís Miguel colocaram no 

desempenho das suas funções, aliadas ao trabalho de excelência efetuado, colocam este 

Executivo como o melhor e de maior sucesso desta Junta de Freguesia.-------------- 

Da nossa parte, só nos resta manifestar o enorme orgulhoso que sentimos por fazermos 

parte deste memorável projeto. ---------------------------------------------- 

Muito obrigado. Por tudo, mas especialmente por terem cuidado tão bem da nossa terra! 

Bem hajam.-------------------------------------------------------------- 

A Bancada do PSD:-------------------------------------------------------- 

Manuel Teixeira 

Luísa Aguiar 

Hugo Lourenço 

João Gerardo 

Cátia Parreiral 

------ O senhor Miguel Albuquerque interveio e em nome da bancada do PS, reconheceu também, 

que este Executivo realizou um bom trabalho, reconhecimento que está refletido nas votações 

a favor da bancada da oposição, para a maioria das propostas. ------------------------------------ 

------O senhor Cláudio Cardoso manifestou-se lisonjeado e agradeceu o reconhecimento pelo 

trabalho realizado, mas salientou que ainda faltam três meses para o fim do mandato e 

acrescentou, que apesar das contrariedades naturais e não só, o trabalho realizado foi fruto de 

um grande esforço de negociação, para cumprir o que estava inicialmente previsto. O sentimento 

que retém e que pensa estender-se aos restantes elementos do Executivo é sobretudo de 

gratidão por lhes ter sido permitido servir a nossa terra. ----------------------------------------- 
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------O senhor Hugo Lourenço tomou a palavra para informar a Assembleia de que a bancada do 

PSD, estando o mandato a chegar ao fim, redigiu e enviou uma carta registada ao Tribunal de 

contas (cuja a cópia da original assinada, se anexa também a esta ata), para tentar perceber o 

ponto de situação das contas não aprovadas e para lá enviadas, relativas ao mandato do anterior 

Executivo, assunto acerca do qual ainda não houve qualquer resposta. Se houver algum tipo de 

esclarecimento entretanto, será depois oportunamente comunicado numa próxima Assembleia.- 

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

------Não houve intervenção por parte do público.--------------------------------------------- 

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

reunião, que vai ser assinada nos termos da lei. ---------------------------------------------------- 

 

 

O Presidente: 

 

 

O Primeiro Secretário: 

 

 

O Segundo Secretário 


