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ACTA NÚMERO DEZANOVE 

 
Aos vinte e três dias do mês de Fevereiro de dois mil e um, pelas catorze horas, 
reuniu-se no Salão Nobre dos Paços do Concelho em Sessão Ordinária, para o que 
tinha sido convocada pelo seu Presidente, nos termos da Lei, a Assembleia Municipal 
deste Concelho, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 
 
1 - Apreciação de qualquer outro assunto de interesse para o Concelho. 
 
Aberta a Sessão e depois de conferidas as presenças dos Senhores Deputados desta 
Assembleia, foram justificadas as faltas dos Senhores Deputados Marcos Daniel Lucas 
Morais e José Luís dos Santos Melo. 
Por não haver público, não foi necessário dar a palavra ao público. 
O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, informou do correio que chegou à 
Mesa da Assembleia Municipal, particularizando: a carta do Senhor Deputado António 
Manuel de Lemos Santos informando que a declaração de voto sobre o orçamento da 
Câmara Municipal de Manteigas - 2001 iria ser publicada no Jornal de Manteigas. 
Os Senhores Vereador António Manuel Martins Baptista e Irene Paixão dos Santos 
Leitão, informaram a justificação da falta à Assembleia Municipal de hoje. 
O Senhor Deputado Marco Daniel Lucas Morais, pediu a suspensão de mandato por 
um período de 180 dias, a partir de 18/02/2001, por motivos profissionais. 
Posta à votação foi aprovado por unanimidade. 
A Mesa irá convocar o Deputado seguinte da lista. 
Foi posta à votação a acta nº 17 que foi aprovada com 14 votos a favor e duas 
abstenções por ausência. 
Foi posta à votação a acta nº 18, que foi aprovada com 13 votos a favor e 3 
abstenções por ausência. 
O Senhor Deputado João Lucas Leitão, lamentou que das respostas recebidas das 
Entidades Oficiais e Governamentais sobre os baldios, não haja nenhuma resposta 
concreta e objectiva sobre a matéria exposta por esta Assembleia Municipal. 
Por esta razão considera que são importantes, todas as iniciativas que vão de encontro 
à procura de uma resposta objectiva, como a iniciativa tomada pelos Deputados do 
PSD do Distrito da Guarda, conforme carta cópia referida na correspondência. 
O Senhor Deputado Albino Saraiva Cardoso solicitou à Câmara Municipal informação 
sobre o restabelecimento da circulação na Estrada da Boavista. 
Relativamente à Relva da Reboleira, que foi inundada, quais as medidas que a 
Câmara tomou para obviar a que não se repitam novas inundações e quando se 
procederá à limpeza. No que se refere à ponte que está na Relva da Reboleira 
solicitou que a Câmara Municipal informasse se a mesma está dimensionada para 
suportar o tráfego de viaturas ligeiras e carros os Bombeiros e se a referida ponte tem 
estrada de saída do outro lado do Rio Zêzere. 
O Senhor Deputado Carlos Alberto Fraga Viegas dos Santos, perguntou se poderia pôr 
à discussão da Assembleia o horário de funcionamento da Assembleia Municipal. 
Considera que há muitos Munícipes que se têm pronunciado desfavoravelmente 
relativamente ao horário, dado que não lhes permite comparecerem para participar. 
O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, propôs que a sessão passasse para as 
14 horas de sábado. 
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A Senhora Deputada Fernanda Isento Pereira considera que o público não aparece por 
causa da hora, em que toda a população está a trabalhar. 
A Senhora Deputada Lúcia Fernandes Almeida Paiva é de opinião que o horário da 
noite não serve, pois as reuniões acabam muito tarde, obrigando os Deputados a estar 
muitas horas em reunião, depois de um dia de trabalho que é o último da semana. 
Serviria sim se a Assembleia se limitasse a tratar de assuntos exclusivamente do 
interesse de Manteigas, mas não, passasse a maior parte do tempo a falar de 
assuntos sem interesse e depois na fase final em qualquer meia hora discutem-se os 
assuntos de interesse de Manteigas. É de opinião que deverão os Senhores 
Deputados alterar o posicionamento por forma a que a reunião seja rápida e trate 
efectivamente dos problemas de Manteigas. 
O Senhor Deputado Francisco José Botão de Elvas considera que à noite é a melhor 
hora para fazer a reunião, pois assim não se interfere com o trabalho de cada um. No 
seu caso pessoal informa que lhe é muito difícil conciliar o trabalho e o actual horário. 
Por outro lado considera uma demonstração de falta de cidadania que as reuniões da 
Assembleia Municipal que em princípio interessam à população, sejam marcadas pelos 
Deputados para horas em que o público não pode estar presente. Referiu ainda que 
em Manteigas se trabalha muito ao sábado à tarde, pelo que não é talvez a melhor 
hora para as reuniões. 
O Senhor Deputado António Manuel de Lemos Santos é contra a actual hora da 
reunião, e compreende que seja difícil para alguns Deputados prolongar a reunião para 
a noite, pelo que considera a hora proposta aceitável. 
O Senhor Deputado José Gabriel Cleto Lopes da Rosa é da opinião que o público não 
vem às reuniões porque não tem assuntos para apresentar, pois doutra forma viria. 
Quem tem assuntos a tratar, virá de certeza, não é a hora que o impede. 
O Senhor Deputado Francisco José Botão de Elvas é de opinião que a Assembleia 
Municipal deveria preocupar-se em tomar iniciativas que tragam a população à 
Assembleia Municipal e não colocarem-se os Senhores Deputados numa posição 
cómoda de simplesmente constatar que vem pouco público às reuniões. 
O Senhor Deputado Albino Saraiva Cardoso considera que grande parte da população 
não vem à reunião porque não sabe que há reunião da Assembleia Municipal. É sua 
opinião que se deverá informar, de alguma forma, a população para esta estar avisada 
e poder estar presente. 
O Senhor Deputado José Quaresma Domingos, propôs que a reunião passasse para 
sábado às 9 horas da manhã. Desta forma trabalha a Assembleia Municipal  e deixa-se 
trabalhar, à tarde os populares que queiram vir à Assembleia Municipal. 
Foi posta à votação a alteração do horário para as 9 horas de sábado, tendo-se 
registado 10 votos a favor, 1 voto contra e 5 abstenções. 
O Senhor Presidente da Assembleia informou que nestas circunstâncias, a Assembleia 
Municipal iniciasse às 9 horas, interrompesse às 13 horas e retomam-se os trabalhos 
às 15 horas. Informou também que passará a fazer-se Edital a afixar nos locais 
normais, informando da convocatória da Assembleia Municipal. 
O Senhor Deputado António Manuel de Lemos Santos referiu que considera 
lamentável o estado a que se deixou chegar a Estrada das Lameiras. Particularmente 
grave é a degradação depois da colocação da conduta forçada de águas, 
apresentando os cubos de granito soltos e as valetas obstruídas. Os cubos estão a ser 
levados para fora do local. Os cursos de água foram obstruídos e não se procede a 
limpezas de manutenção. Salienta o facto de a Estrada ter sido danificada pela 
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empreitada da mini-hídrica, não sendo correcto agora as reparações serem da 
responsabilidade da Câmara, apesar do apelo que aqui é feito à Câmara Municipal de 
Manteigas. 
Relativamente ao mercado mensal, relembrou que o assunto foi debatido em reunião 
de Câmara, com o intuito de ser analisada a possibilidade de mudar a localização para 
a zona adjacente à Câmara Municipal. Considera que o assunto sugere muito 
descontentamento na população, particularmente as mulheres que é quem carrega 
normalmente com as compras. Sugere assim que o assunto seja analisado e debatido 
em Assembleia Municipal próxima. 
A Senhora Deputada Fernanda Isento Pereira chamou a atenção para o facto de 
muitos idosos se abastecerem exclusivamente no mercado mensal no que respeita a 
roupas e sapatos. Isto é importante porque apenas o mercado é compatível com os 
salários e reformas que se praticam em Manteigas. Considera que pelas posições de 
alguns responsáveis da Câmara lhe parece que eles pretendem acabar com o 
mercado mensal. 
O Senhor Presidente da Assembleia informou que irá agendar o tema do mercado 
para a próxima Assembleia Municipal. Pediu que para aí sim, se tragam os argumentos 
a serem estudados, para que a discussão seja proveitosa. 
O Senhor Vereador António José Ascensão Fraga, referiu que o mercado nas Ruas da 
Vila é condicionante do tráfego e condiciona ruas e entradas de habitações, 
nomeadamente o acesso ao Hospital. 
O Senhor Deputado Francisco José Botão de Elvas referiu que a mudança do 
mercado, não para as Ruas da Vila, mas as praças, é viável e tecnicamente possível.  
Dado que a Câmara Municipal de Manteigas não deu seguimento à sugestão, que 
pessoalmente deixou há um ano, de que a Câmara indicasse temas à secção de 
Filatelia dos C.T.T., sobre Manteigas, vem propor que se crie uma comissão dentro da 
Assembleia para trabalhar esse tema. A emissão em estudo actualmente será para o 
ano de 2002. De seguida solicitou que o Senhor Presidente da Câmara esclarecesse 
as seguintes questões: 
- Derrocadas devido à Chuva intensa, qual a situação dos projectos e se haverá lugar a 
orçamento suplementar. 
- Vale de Amoreira - Qual é o ponto de situação actual do processo? 
- Fábrica das Águas - Troca de Terrenos para se fazer o enquadramento paisagístico - 
qual a situação. 
- INATEL - Resultado  da reunião havida com a nova direcção em 12/02/01 
nomeadamente cedência terrenos para os projectos a implementar. 
- P.G.U. - Reunião de 05/02/01 - Qual a perspectiva deixada pela equipa relativamente 
à conclusão do projecto. 
- Reconversão de S. Gabriel - Ponto de situação sobre este tema. 
Lamentou que se continue a fazer despejos de resíduos sólidos industriais um pouco 
por toda a parte nas estradas circundantes a Manteigas. Informou que há 
relativamente pouco tempo foi vazado um pequeno camião com entulhos na estrada 
E.N. 232 frente a zona em que mora. 
O Sr. Presidente da Câmara informou que a Câmara está a negociar com as entidades 
competentes o financiamento de verbas para resolver os diversos problemas causados 
pelas chuvas. A Estrada da Boavista será alvo de intervenção na próxima semana para 
procurar criar acessos ainda que provisórios. Na Relva da Reboleira houve alguma 
inundação, mas sem problemas de maior. 
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A Ponte está projectada para 5000Kg. O reforço eventual está a ser estudado e 
estima-se que o seu custo seja de 9.000 contos. 
A Estrada das Lameiras irá ser devidamente rectificada pelo empreiteiro. 
O processo de transferência de Vale de Amoreira está a ser mal conduzida, pelos 
políticos envolvidos. Apesar da unanimidade dos partidos, Vale de Amoreira está junto 
com um pacote autárquico mais amplo na Assembleia da República. 
INATEL - As termas abriram, o que é um bom sinal, mas é necessário proceder a 
reparação, pelo que só a partir de Maio estará a funcionar em pleno. Quanto aos 
terrenos parece haver algumas dúvidas quanto à viabilidade da gestão de um projecto 
daqueles e sua integração na malha já instalada. Está agendada reunião entre 
técnicos para tratar de analisar esse assunto. 
Quanto ao P.G.U. refira-se que a Equipa do Plano está a procurar não só desanexar a 
área inicial tratada, mas antes a fazer uma intervenção global em Manteigas o que 
implicou condicionantes por parte do plano de ordenamento do Parque Natural da 
Serra da Estrela. Nesta fase aguarda-se o desenvolver do processo por parte dos 
técnicos do Parque. 
São Gabriel está neste momento aceite por diversas entidades que é um projecto 
interconcelhio que importa implementar. O preço de aquisição está a ser avaliado por 
uma empresa da especialidade, após uma proposta dos actuais donos de cerca de 
cerca 500.000 contos.  
Poderá ser um projecto a ter pronto dentro de 4 anos, com o investimento total de 
cerca de 2,5 milhões de contos. 
Quanto aos resíduos sólidos há que reconhecer que são um problema pois não há 
onde colocar os resíduos que entretanto se produzem. Manteigas está à procura de 
um terreno para destinar à deposição destes resíduos. 
O Senhor Deputado José Abrantes Serra apresentou uma proposta sobre os baldios, 
que pós à discussão da Assembleia que propõe a realização de uma reunião com o 
Director Regional da Agricultura, a fim de o sensibilizar para a resolução, em curto 
espaço de tempo, do diferendo entre o Ministério e a Comissão de Compartes dos 
Baldios de Sta. Maria e São Pedro. 
O Senhor Presidente da Câmara referiu que o processo está a ser bem conduzido 
pelas Juntas de Freguesia e considerou positivo o facto de Deputados da Assembleia 
da Republica, eleitos pelo Distrito da Guarda, terem desenvolvidos contactos no 
sentido de obter uma resposta do poder político, dando desta forma o melhor 
seguimento à missiva que a Assembleia Municipal de Manteigas lhes tinha feito 
chegar. 
O Senhor Deputado António Manuel de Lemos Santos considera que não se deverá 
partidarizar a polémica dos baldios, pois doutra forma poderá demorar mais tempo a 
resolver o problema. Está de acordo com a proposta do Senhor Deputado José 
Abrantes Serra de se falar com o Senhor Secretário de Estado da Agricultura, sobre 
esta matéria, na visita que fará a Manteigas no Feriado Municipal. 
O Senhor Presidente da Assembleia apresentou à votação a moção subscrita por 
todos os Senhores Deputados que foi aprovada por unanimidade e que se anexa a 
esta acta de que passa a fazer parte integrante. 
Sob proposta do Senhor Deputado António Manuel Lemos Santos foi proposto que a 
Câmara Municipal de Manteigas sugerisse aos C.T.T. que um dos temas para emissão 
filatélica do ano 2002 fosse “Serra da Estrela - Mãe de Água”. 
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Não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente da Mesa, deu por encerrada a 
sessão, da qual se lavrou a presente acta, que depois de lida, comentada e votada 
será assinada.  
 
 

      
 

      
 

      


