ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ANÇÃ
Município de Cantanhede

ATA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ANÇÃ ORDINÁRIA,
REALIZADA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Aos vinte e seis dias do mês de Setembro do ano de dois mil e vinte, realizou-se na antiga Escola Primária da Granja e Gândara de Ançã, a reunião de Assembleia de Freguesia ordinária, presidida pelo senhor Manuel Teixeira e secretariada por Hugo Lourenço, Primeiro Secretário e por Vasco Vaz, Segundo Secretário, que participa nesta reunião, em substituição da
1ª. Secretária da mesa desta Assembleia, Luisa Aguiar, que solicitou a sua substituição.------Esta reunião teve a seguinte ordem de trabalhos:------------------------------------------------------Período antes da Ordem do Dia---------------------------------------------I – Aprovação e votação da ata da Assembleia de Freguesia de 26/06/2020------------------II – Outros Assuntos---------------------------------------------------------------------------

------Período Da Ordem do Dia-------------------------------------------I – Informações por parte do Executivo da Junta de Freguesia--------------------------Intervenção por parte do público--------------------------------------Dos membros da Assembleia, para além dos já mencionados, assinaram a lista de presenças os senhores: André Neves, Rita Cortesão, Diana Costa, Isa Cruz, Cátia Parreiral e João
Carlos Gerardo.--------------------------------------------------------------------------------------------Do Executivo: Cláudio Cardoso, Luís Miguel Malva e Gisela Parreiral.---------------------------Antes do início dos trabalhos o Senhor Presidente da Mesa de Assembleia, colocou a
aprovação um voto de pesar pelo falecimento do Sr. Alexandre Cortezão, sendo o mesmo anexado à presente ata, tendo sido realizado um minuto de silêncio em sua memória.---------------
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------I – Aprovação e votação da ata da Assembleia de freguesia de 26/06/2020:não
tendo sido possível apresentar a versão final do documento, propôs-se a votação da mesma na
próxima Assembleia.---------------------------------------------------------------------------------------II – Outros Assuntos: este ponto foi integrado no ponto seguinte, já dentro do período da ordem do dia.----------------------------------------------------------------------------------

------Período Da Ordem do Dia---------------------------------------------I – Informações por parte do Executivo da Junta De Freguesia:------------------O senhor Presidente da Junta, depois de dar as boas vindas a todos os elementos da Assembleia e também aos restantes presentes, agradecendo a presença mesmo nos tempos mais
difíceis em que se encontramos.--------------------------------------------------------------------------Iniciou, falando sobre o próprio local onde decorre a Assembleia, mostrando a sua enorme alegria pela realização desta obra, indicando que a inauguração do mesmo irá decorrer no
dia seguinte, sendo a Assembleia o primeiro ato oficial a ser realizado no espaço. Considera
fazer todo o sentido que, sendo esta uma casa do povo e, sendo a Assembleia a representação
do povo, este fosse o seu primeiro ato oficial. Congratulou-se com o investimento realizado
pela Câmara Municipal e Junta de Freguesia e o ainda esforço da Junta em rentabilizar o investimento feito. Referiu também que o espaço já se encontra a ser utlizado, realçando o facto de a Junta de Freguesia, de alguns anos a esta parte, paga a uma pessoa para receber as
crianças de manhã e de seguida acompanhá-las ao Centro Escolar de Ançã. Foram apresentadas várias imagens do antes e o depois, mostrando o processo de renovação do espaço envolvente e de toda a infraestrutura da antiga escola primária da Granja. Ficou este espaço designado como Centro Comunitário da Granja e da Gândara. Este é um espaço novo, adaptado
aos novos tempos. Mais que recuperação do património, esta era uma questão de Justiça para
o lugar da Granja. Será mais um espaço disponível para fruição de todos os fregueses, indo de
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encontro a um dos objetivos deste executivo, que se prende com o aumento da coesão territorial, que tanto defendemos. ------------------------------------------------------------------------------Seguiu, referindo que em Junho ocorreu o corte das ervas e respetiva limpeza dos caminhos vicinais. Houve necessidade de contratar alguns equipamentos e homens para que o trabalho fosse feito de forma adequada, implicando essa contratação alguns custos elevados.----------No final de Julho ocorreu a reabilitação das entradas de Ançã, dando assim uma outra
imagem a quem entra na Freguesia.-----------------------------------------------------------------------Realçou de seguida a importância da Candidatura da Arte em Pedra de Ançã às 7 Maravilhas da Cultura Popular, levada a cabo pela Junta de Freguesia, candidatura essa que em muito
valorizou a nossa terra, permitindo a promoção da Freguesia em horário nobre da televisão, na
rádio e na imprensa. Fomos um dos 7 finalistas Distritais das 7 Maravilhas da Cultura Popular
Portuguesa e por isso uma grande vitória. Trouxe a público a importância da nossa pedra, o que
a torna única e uma forma de afirmar as riquezas e valores da nossa terra e concelho. Foi honrado este património esquecido há muito tempo. Agradeceu a todos os que contribuíram para o
sucesso da candidatura. Aproveitando esta candidatura, foi proposto ao Município de Cantanhede um conjunto de medidas tendo em vista o reforço da visibilidade deste património. Entre algumas das medidas evidenciou a criação em Ançã de um museu memória que, em conjunto
com a preservação de uma pedreira, traria um complemento aos museus e monumentos da região que já expõem obras com Pedra de Ançã. Apoiar a elaboração de um livro sobre a Pedra
de Ançã, aproveitando o largo assento documental que existe, nomeadamente na Universidade
de Coimbra, incluindo também um roteiro fotográfico de todas as obras de referência realizadas com esta pedra. Criação de um monumento de homenagem á pedra, seus canteiros que a
extraíram e todos os que a trabalharam, também toda a obra produzida. Criação de uma zona
de proteção e defesa da zona histórica de Ançã, tendo a obrigatoriedade de manter, nas fachadas das casas e na sua construção, as cantarias, soleiras, escadas e demais elementos de-
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corativos em pedra. Por último, criar um evento destinado á projeção da pedra de Ançã, á semelhança de simpósios já realizados em que era a pedra de Ançã era trabalhada ao vivo. Apenas lamenta que em todo o concelho existam obras resultantes desses simpósios, menos em
Ançã.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Acrescentou ao ponto dos arranjos das entradas da Vila, o arranjo no jardim junto á entrada da Urbanização da Quinta da Sobreira. Sendo mais uma entrada que fica valorizada com
um magnífico jardim.---------------------------------------------------------------------------------------Os trabalhos da Ladeira da Granja já iniciaram e, apesar destes terem iniciado depois do
prazo, neste momento encontra-se dentro do período indicado de conclusão. Era uma obra já
há muito desejada que permite dignificar a entrada deste lugar e, apesar de não resolver todas os problemas de trânsito, permite um avanço significativo na melhoria dos acessos e embeleza a entrada deste lugar. ----------------------------------------------------------------------------Na piscina de Ançã, no que diz respeito á regulamentação de utilização, esta definida
pela APA, havendo algumas regras, que apesar de serem difíceis de compreender, não permitiam uma opinião diferente. Foi também atingindo um fim, que há muito já se pretendia, que seria eliminar em definitivo a caeira que cobria todo o fundo e paredes. Esta camada de caeira/calcário não permitia que houvesse uma transparência de água, conforme se pode confirmar em fotografias mais antigas. Este ano pela primeira vez, apresenta um grau de transparência e limpidez impar. No próximo ano aguardamos a atribuição, por parte da Quercus, do
selo qualidade de ouro pela excelência de água.----------------------------------------------------------Foi também criado o evento Ançã com história, que permitiu ás crianças conhecerem a
história e as histórias de Ançã e todos os espaços da Freguesia. Deixou um agradecimento especial ao Dr. Roger Lee, pela amabilidade de ter feito esta visita e de ter acompanhado estes
grupos.-------------------------------------------------------------------------------------------------
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------A Quinta da Sobreira foi aberta ao público. Apesar do executivo considerar que as obras
nunca estão concluídas, pois há sempre alguma coisa a melhorar, foi valorizado mais um espaço
de fruição coletiva, apesar da existência de restrições na utilização de todas as valências do
mesmo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Avançou, registando mais uma limpeza da vala de Ançã e a sua envolvente, garantindo que
enquanto este executivo estiver em funções, todos os anos isso irá acontecer.-----------------------Foi colocado um edital para venda de lenha, tendo existido quatro propostas e aceite a
mais alta, no valor de € 201,00. Do valor resultante desta venda, já foram entregues máscaras
e álcool-gel á Banda Phylarmónica e ao Ançã Futebol Clube, pois foram estas as associações a
solicitar este apoio.----------------------------------------------------------------------------------------Seguiu, valorizando a criação, por parte estado central, de uma lei que tenta evitar a
acumulação de beatas nos espaços comuns. Sendo os cafés os locais onde mais ocorre essa
acumulação, neste momento, estes são obrigados a limpar mais 5 metros para além do seu espaço. A Junta de Freguesia, na tentativa de ajudar a eliminar este tipo de resíduos, já adquiriu vários cinzeiros que irão ser colocados junto aos edifícios que são propriedade da Junta de
Freguesia, bem como noutros espaços de maior aglomeração de pessoas. No âmbito do melhoramento da limpeza de espaços, e para que os proprietários dos cães não continuem a utilizar
as zonas relvadas junto ao Centro Escolar e Parque Infantil, irá ser colocado junto ao pavilhão
do Ançã, um espaço para os cães utilizarem como “casa de banho para cães”. -------------------------A Junta de Freguesia foi convidada para, no dia seis de Setembro, comparecer no programa Olha o Baião, na sequência da homenagem efetuada pelo programa ao Fernando Correia
Marques. Para além da merecida homenagem, a quem Ançã tem uma divida de gratidão, foi
também mais uma forma de promover o nosso bolo e a nossa Vila. -------------------------------------Continuou, referindo que irá decorrer, a trinta de Setembro, a Vacinação antirrábica,
que será como habitualmente feita em Ançã e na Granja de Ançã.--------------------------------
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------Alertou de seguida para o facto de, nos últimos anos, terem sido solicitadas quatro retiradas de ecopontos, sendo muita da justificação para esse facto, a má utilização dos mesmos.
Reiterou a importância da sensibilização da população para práticas de respeito e deposição
dos resíduos domésticos e que alguma da ação já tem tido resultados, mas ainda há muito a
fazer. Também no âmbito ambiental, informou da existência de um inquérito relacionado com a
bio reciclagem, encontrando-se este disponível on-line e também nalguns pontos da Vila, apelando assim a todos que o possam realizar.---------------------------------------------------------------Seguiu informando da abertura da Escola de Ançã, referindo que é da responsabilidade
da Junta o fornecimento do material de limpeza e de algumas pequenas obras de manutenção.
Anteriormente á abertura da Escola, foi enviado e-mail á coordenadora, tendo sido questionado pela Junta se haveria necessidade de quaisquer equipamentos relacionados com a prevenção de Covid, não tendo sido na altura indicada qualquer necessidade. Entretanto, em vários
contactos posteriores terão sido solicitados vários materiais (Dispensadores de álcool, tapetes, etc.), tendo a Junta de Freguesia efetuado todos os esforços para entregar os materiais
solicitados com a maior brevidade. Entretanto, para espanto do executivo, foi recebida uma
chamada solicitando explicações do porquê da Junta de Freguesia não fornecer material para
escola. Esta indicação é completamente incorreta e infundada, pois a Junta esteve sempre na
linha da frente, no que diz respeito á prestação dos serviços e fornecimento dos materiais
solicitados. Esta informação já foi transmitida á Câmara Municipal, á Sr.ª Coordenadora e á
Associação de Pais, não querendo deixar de prestar também este esclarecimento á Assembleia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Tomou a palavra o elemento da Assembleia Diana Costa, parabenizando o executivo por
toda a obra efetuada em Ançã. Reiterou que independentemente dos partidos, tem de mostrar
o seu contentamento por todo o trabalho que tem sido desenvolvido pela Junta a bem da Freguesia. Contudo mostrou algum desagrado pela demora no início e conclusão das obras, que na
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sua opinião se poderá dever a questões políticas. Em resposta, o Sr. Presidente da Junta refere que, o facto de as obras poderem demorar mais, nada está relacionado com questões políticas mas sim com o facto de não haverem meios económicos para realização das obras com a
brevidade que todos desejavam.--------------------------------------------------------------------------Tomou a palavra o elemento da Assembleia Rita Cortesão, felicitando o trabalho e as
obras feitas na Freguesia, mais particularmente na Granja de Ançã. Reiterou que a Granja
também é Freguesia de Ançã e que agora estão a sentir isso, porque se vê obra. Realçou particularmente a sua satisfação pela obra realizada na escola da Granja, cheia de memórias para a
população e abandonada há alguns anos. Na ladeira da Granja, realça o rápido avançar das obras
e coloca uma sugestão sobre o alargamento de uma parte da ladeira, permitindo circulação simultânea, o que melhorava em muito a circulação naquele espaço. Colocou ainda mais três questões, uma relacionada com a calçada da Rua da Eira, outra para questionar para onde estarão a
ser escoadas as águas residuais provenientes da ladeira e por ultimo se existirá alguma obra
prevista para o “Barreirão”. Em resposta, refere o Sr. Presidente da Junta que será difícil ter
um projeto perfeito, e que se assim se continuar nunca nada será feito lembrou os vários projetos que nunca foram executados, porque inviáveis ao se querer fazer tudo de forma perfeita
mas exequível. Porém, a sugestão dada será avaliada, tendo em atenção o cuidado a ter com a
nascente. Relativamente á calçada, realça que todo o material foi fornecido pela Câmara à Junta
de Freguesia, que as cede ao proprietário, sendo a aplicação do mesmo da responsabilidade do
proprietário. No caso concreto houve uma má aplicação do remate que bate com o pavimento betuminoso e algum atraso da Câmara em minimizar os danos da calçada. No que diz respeito às
águas residuais, refere que estas são direcionadas diretamente para as condutas das Estradas
de Portugal. Finalizou, indicando que as obras do “Barreirão” fazem parte do projeto, não tendo
por ora mais informações sobre a questão.------------------------------------------------------------
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------Tomou a palavra o elemento da Assembleia André Neves, colocando a questão sobre
quanto tempo o antigo edifício do GTL estará cedido, pois já terá havido anteriormente um
projeto de um museu/centro interpretativo da Pedra e da Água, não tendo este avançado pelo
facto do espaço em questão se encontrar cedido e segundo o mesmo seria um espaço adequado
a esse fim. Respondeu o Sr. Presidente da Junta, indicando que na sua perceção, o espaço do
GTL se encontra cedido até ao momento em que a Câmara necessitar do mesmo para outro
âmbito e a aguardar a cedência a titulo definitivo pela família do Dr. Poiares Batista, para que
então se possa pensar nesse espaço de outra forma e até eventualmente efetuar obras.------------Solicitou, o Sr. Presidente da Junta, acrescentar um ponto á ordem de trabalhos, tendo
sido aprovado essa mesma inclusão do seguinte ponto:---------------------------------------------------II – Pedido de autorização, por parte do executivo, para elaboração de protocolo com a AMA, definindo a utilização do Centro Comunitário da Granja:------------------Não estando ainda elaborado este protocolo e na necessidade urgente de criar regras
bem definidas para utilização do espaço, contrapartidas, encargos e demais condições de utilização, o Senhor Presidente da Junta solicitou autorização para que o executivo pudesse celebrar previamente o protocolo que defendesse os interesses da Freguesia e em que esta tivesse sempre a primazia da utilização do espaço e fizesse a sua gestão. ------------------------O senhor Presidente da Assembleia aproveitou para enaltecer e agradecer ao executivo da
Junta o trabalho feito, nomeadamente as obras feitas na Granja de Ançã, apesar de andarem
a um ritmo lento. Lembrou uma intervenção antiga do Senhor Presidente da Junta no sentido
que as obras feitas ou por fazer se contabilizam apenas no final do mandato.
------ Foi colocado este ponto a votação, sendo aprovado por unanimidade a criação do protocolo para gestão do espaço do Centro Comunitário da Granja e Gândara de Ançã.----------------------Período para intervenção do Público------------------------------------
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------Interveio a senhora Edite Paiva, indicando que há muitos anos que tem uma churrasqueira
na sua propriedade, não lhe sendo neste momento possível fazer utilização da mesma, por lhe
ter sido indicado por terceiros que poderia por em causa os carros estacionados no espaços
adjacentes. Em resposta, o Sr. Presidente da Junta refere que essa será uma questão de vizinhos. Relativamente a utilização do espaço interior para estacionamento, isso será possível
quando essa utilização não impossibilitar o normal uso do espaço, sendo que qualquer dano que
possa surgir nas viaturas não será da responsabilidade da Junta de Freguesia.----------------------Interveio também o senhor José Carlos, questionando se seria possível ser atribuída alguma verba ao Grupo Desportivo as Almas, pois numa altura em que não é possível fazer atividades, torna-se difícil fazer face às despesas, dando como exemplo o IMI. Esclareceu o senhor Presidente da Junta que já se encontra aprovado pela Câmara Municipal a devolução do
valor pago de IMI.-----------------------------------------------------------------------------------------Interveio também o senhor João Gerardo, colocando a questão de quem será a responsabilidade de fazer cumprir a lei, no que diz respeito aos estragos e dejetos deixados pelos
animais. Refere o senhor Presidente da Junta que tais leis dificilmente poderão ser cumpridas, pois o custo de as aplicar será maior do que o efetivo valor da coima.-----------------------

-------Terminada a sessão o Senhor Presidente da Assembleia congratulou-se pelo
modo como decorreu esta assembleia a que teve a honra de presidir. ------------------------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:
O Primeiro Secretário:
O Segundo Secretário
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Assembleia de Freguesia realizada em 26 de Setembro de 2020,
na antiga Escola Primária da Granja e Gândara de Ançã
Proposta
Voto de Pesar
No passado dia 9 de Setembro faleceu o Sr. Alexandre Cortesão.
Autarca da nossa freguesia, em vários mandatos, exerceu, entre outros, o cargo de secretário da
Junta de Freguesia e também o de Presidente da Assembleia da nossa Freguesia de Ançã.
Homem reconhecido e estimado por muitos dos nossos fregueses, com convicção pelos seus ideais, o Sr. Alexandre foi sempre um homem emprenhado, com intervenção cívica e um ativista de
movimentos associativos e culturais, nomeadamente, elemento do Grupo Típico de Ançã, ligação à
Canção de Coimbra, onde fez parte da Associação Cultural Coimbra Menina e Moça, classificado
por muitos como “um homem importante da Canção de Coimbra”, foi também colaborador do
Jornal “Diário de Coimbra”.
Pelo seu percurso e exemplo de vida, propõe-se que todos os membros da Assembleia de Freguesia e todo o Executivo, presentes nesta Assembleia, aprovasse-mos em conjunto:
1. Um voto de pesar pelo falecimento do Senhor Alexandre Augusto Veloso Cortesão, guardando, em sua memória, um minuto de silêncio;
2. Manifestar à sua família as mais sentidas condolências, transmitindo o teor deste “Voto de
Pesar”.
Granja / Gândara de Ançã, 26 de setembro de 2020.
O Presidente da Assembleia de Freguesia de Ançã
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