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ACTA N.º 20/2009 

------- Acta da reunião ordinária realizada aos catorze dias do mês de Outubro do ano de dois mil 

e nove. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

------- Aos catorze dias do mês de Outubro de dois mil e nove, reuniu no Salão Nobre dos Paços 

do Município, a Câmara Municipal de Manteigas, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor 

Presidente, José Manuel Custódia Biscaia, encontrando-se igualmente presentes os Vereadores 

Excelentíssimos Senhores, Esmeraldo Saraiva Neto Carvalhinho, José Quaresma Pinheiro, 

António José Ascenção Fraga e José Manuel Saraiva Cardoso. -------------------------------------------  

------- Sendo cerca das catorze horas e trinta minutos, o Senhor Presidente da Câmara declarou 

aberta a reunião. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------- O Senhor Presidente usando da palavra começou por cumprimentar os Senhores 

Vereadores e o público presente dizendo: “Esta é uma sessão especial. Acontece a seguir às 

eleições autárquicas e, porventura, será a última deste mandato. -----------------------------------------  

Desde a primeira hora tentei contactar o Senhor Vereador Carvalhinho, ora eleito presidente, 

para o felicitar. Não o tendo podido fazer pessoalmente remeti-lhe uma mensagem escrita com 

felicitações pessoais e para o cargo.-------------------------------------------------------------------------------  

Desejo-lhe do fundo do coração as melhores felicidades no exercício de Presidente da Câmara. 

Manteigas acreditou que é portador de mudança e espera melhores condições socio-

económicas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Digo-lhe de coração que, em termos pessoais, darei a melhor colaboração, a bem de Manteigas, 

de forma activa, com atitude crítica positiva, como cumpre numa democracia em que vivemos, 

no respeito natural e próprio do estatuto da oposição que será garantido naturalmente e com 

toda a legitimidade democrática. ------------------------------------------------------------------------------------  

Fica expressão de apreço pela votação que considero exemplar em Manteigas, pela quantidade 

de votos expressos para as listas concorrentes. 

Acho, por conseguinte, que Manteigas merece todos os esforços para que tudo corra pelo 

melhor, conforme as expectativas que assimilou. --------------------------------------------------------------  

Por isso, Senhor Vereador Carvalhinho, a partir do momento em que seja empossado, terá em 

mim, naturalmente, toda a colaboração que entender solicitar-me e aquela que eu tiver 

disponibilidade e saber para pôr no exercício das funções Camarárias.----------------------------------  

Não sei para quando está marcado o acto da posse, pois não contactei o Senhor Presidente da 

Assembleia que certamente aguardará a instalação das Juntas de Freguesia.-------------------------  

Estarei disponível para lhe dar nota e conhecimento das matérias em trânsito. ------------------------  

Aqui estarei com lisura, verdade e frontalidade, como durante os últimos quatro anos deste 

mandato, para dar a minha colaboração. -------------------------------------------------------------------------  
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Portanto, pela colaboração que me deu os meus agradecimentos. Pelo resultado que obteve, as 

minhas maiores felicitações. As minhas esperanças para que Manteigas tenha a lucrar, pela 

mudança que entendeu operar para o futuro, através do voto. Por mim, tenho dito. ------------------ 

-------O Senhor Vereador Esmeraldo Carvalhinho usando da palavra disse: “Obrigado Senhor 

Presidente. Aceito as felicitações, com toda a franqueza também. Provavelmente não tem o 

mesmo número, mas naturalmente que acredito que me tenha contactado. Aceito as felicitações 

até porque o Senhor o fez publicamente através da comunicação social e isso era quanto 

bastava para eu saber da sinceridade das suas palavras. A colaboração que o Senhor 

Presidente estará disposto a prestar penso que é igual àquela que nós prestámos durante estes 

últimos quatro anos, na medida do possível e com trabalho que sempre nos disponibilizamos a 

fazer, consensualmente na maior parte das questões que foram discutidas aqui no seio da 

Câmara. As propostas que fizemos ou não fizemos, essa discussão é uma discussão que penso 

que estará sempre actuante e actual, não é uma discussão passada, porque não se apagam as 

palavras nem as datas e na verdade, o que aconteceu, o consenso que estabelecemos em volta 

das questões prioritárias para o Concelho de Manteigas, pode-se ver qual foi o nosso trabalho 

durante os quatro anos que passaram para o desenvolvimento do Concelho e não tenho dúvida 

nenhuma que é assim que tem que se fazer, que se tem que colaborar com o consenso à volta 

de matérias importantes, à volta dos grande projectos e criticá-los naquilo que achamos que 

está menos bem. A população achou que de facto há um projecto que se pode iniciar com 

vantagens para o Concelho. Nem tudo é eterno, como é óbvio. Sabemos que nós próprios 

estamos numa passagem terrena e as nossas ideias, os nossos propósitos, por vezes falecem 

primeiro do que nós. Eu tenho apenas a intenção de ser prestável à minha terra durante alguns 

anos enquanto isso me for possível. Os quatro anos que aí vêm, todos sabemos que são quatro 

anos de muito trabalho, e todos seremos poucos para o desenvolvimento do Concelho. Conto 

com a sua colaboração, naturalmente antes ainda da tomada de posse possivelmente e depois 

da tomada de posse da forma que o Senhor entender prestá-la. As minhas felicitações também 

para a maioria que hoje cessa funções. Há questões que nós já falámos na última reunião, 

considerações que tecemos e que não vale a pena repeti-las, em relação à urbanidade, ao 

respeito que se deve manter nesta discussão aberta nas reuniões de Câmara. É verdade que foi 

um mandato em que o respeito imperou, é verdade, com alguns pontos altos em que às vezes 

os nervos vinham à flor da pele, mas também somos humanos, também é verdade que depois 

desta última reunião de Câmara e nos últimos dias vividos nesta campanha acesa houve coisas 

que correram menos bem, mas isso é para esquecer. Questões que se passaram durante a 

campanha que tentaram atingir, não politicamente os candidatos mas as pessoas, atingi-los 

pessoalmente. São questões que passam mas que nunca esquecem, mas não são tão 

importantes quanto poderiam ser para o desenvolvimento do Concelho. E portanto, para o 

desenvolvimento do Concelho, a população do Concelho abraçou um projecto que vamos todos 
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levar à prática com a vossa colaboração, como disse crítica, sempre que ela seja necessária, 

construtiva e consensual sempre também se imponha o interesse do Concelho de Manteigas.” --  

-------  O Senhor Vice-Presidente também usando da palavra referiu: “eu sou o único que não fui 

eleito deste conjunto de cinco pessoas. Também mandei uma mensagem ao Senhor Vereador, 

espero que a tenha recebido. Apresentei os meus parabéns e fiz votos para que com sorte e 

com trabalho se prossigam os interesses do Concelho de Manteigas. Eu não precisarei de estar 

na Câmara para continuar a interessar-me por Manteigas, já no passado antes de vir para a 

Câmara o fiz e assim continuarei e faço votos para que tudo seja da máxima eficácia no próximo 

mandato. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 

------- De conformidade com o art.º 87.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com a nova 

redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a ordem do dia estabelecida para a 

presente reunião inclui os seguintes assuntos:------------------------------------------------------------------  

1. Aprovação da acta da reunião anterior. 

2. Outros assuntos de interesse para o Concelho.  

Aprovação da acta da reunião anterior. ------------------------------------------------------------------------ 

------- Achada conforme foi a acta da reunião anterior aprovada, tendo sido dispensada a sua 

leitura por o texto ter sido, previamente distribuído. ------------------------------------------------------------  

Outros assuntos de interesse para o Concelho. ------------------------------------------------------------  

------- O Senhor Vereador Esmeraldo Carvalhinho embora sabendo que a Câmara está em 

gestão corrente, solicitou informação para que em termos de conhecimento e não em termos de 

decisão, uma vez que teve conhecimento que hoje se realizou a Assembleia de Credores da 

SOTAVE se a Câmara Municipal procedeu à oferta para a aquisição das instalações e qual o 

valor. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------- O Senhor Presidente esclarecendo o assunto informou que como estava a decorrer a 

campanha e o prazo terminava no dia sete, e estas coisas valem o que valem, foi apresentada 

uma proposta no valor de 325.000,00 € que parece do ponto de vista razoável e que poderá ser 

anulada pelo próximo Executivo se assim o entender. Foi também entendimento que não se 

devia baixar a proposta em relação à matéria pretérita e também não se devia impor ao 

Executivo seguinte valores que não pudessem ser comportados.------------------------------------------  

------- Não havendo mais assuntos a tratar, aproveitou o Senhor Presidente para agradecer a 

todo o público hoje presente e àquele que passou nas reuniões, na forma cordata, sensata e 

cívica em que estiveram nas reuniões. ----------------------------------------------------------------------------  

Agradecer aos colaboradores directos que estiveram nas reuniões de Câmara, designadamente 

à Senhora Drª Gabriela e ao Senhor Eng. João Gabriel que continuarão a vir nas próximas 

reuniões. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Finanças Municipais.-------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Foi presente o Balancete de Tesouraria, respeitante ao dia de ontem, que acusa um saldo em 

dinheiro no montante de cento e trinta e oito mil oitocentos e quarenta e quatro euros e vinte e 

um cêntimos (€ 138.844,21). ----------------------------------------------------------------------------------------- 

-------E nada mais havendo a tratar, sendo cerca das quinze horas, foi pelo Senhor Presidente 

declarada encerrada a presente reunião. Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente 

acta que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e pelos Senhores Vereadores presentes e por 

mim                 Martiniano Martins Batista, Secretário do Presidente que a redigi. --------------------- 
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