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ACTA NÚMERO CINCO  
 

Aos dois dias do mês de Outubro de mil novecentos e noventa e oito, pelas vinte e 
uma 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- Estatuto do Provedor do Ambiente – Reanálise, para eventual 
deliberação da criação de um Grupo de Trabalho com vista à sua 
alteração. 

 
 2 - Apreciação de qualquer outro assunto de interesse para o Concelho. 
 

Aberta a Sessão e depois de conferidas as presenças, verificou-se a ausência dos 
Senhores Deputados Carlos Alberto Fraga Viegas dos Santos e António da Graça 
Soares. 
Encontrando-se público na sala, o Senhor Presidente da Assembleia perguntou se 
alguém queria intervir, tendo o Munícipe António Massano Ambrósio manifestado o 
interesse de o fazer. 
Usou da palavra para alertar da grande frequência de camiões TIR na Estrada 
Nacional 232 que transportam a água da Fabrica de Águas, com grandes 
probabilidades de acontecerem acidentes. Também o corte de árvores que se está a 
efectuar melhorou significativamente a visibilidade da estrada, embora a estrada não 
seja própria para  conter este tráfego. 
O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, informou o Munícipe que a Fabrica de 
Águas, já alugou um armazém  na Cooperativa de Frutas de Valhelhas. 
O Senhor Presidente da Assembleia, pôs à votação a acta da sessão anterior, a qual 
foi previamente distribuída, tendo sida aprovada com 13 votos a favor e 3 abstenções 
por ausências na última Assembleia. 
O Senhor Presidente da Assembleia, agradeceu os votos formulados na última 
Assembleia, pela nomeação de Coordenador do Proestrela, esperando poder 
corresponder ao desafio que lhe foi colocado. 
Antes da ordem de trabalhos, o Senhor Presidente da Assembleia, perguntou se 
alguém desejava intervir, tendo o Senhor Deputado Francisco José Botão de Elvas, 
colocado diversas questões. Perguntou se houve um dia da Serra da Estrela na Expo, 
pois gostaria de saber como correu e qual a participação de Manteigas no pavilhão das 
regiões. Outra questão foi sobre a reposição do pavimento junto à grua, na obra da 
praça, perguntando para quando será reposto o pavimento. Sobre a intervenção do 
Munícipe José André Lucas Simão, nas últimas sessões, lembrou que nunca foi 
esclarecido o Munícipe sobre os concursos de pessoal para a Câmara. Questionou 
também, na sequência da intervenção do Munícipe Umberto Massano Leitão, se já foi 
tomada alguma medida sobre o reordenamento do trânsito na Rua Dr. Sobral, a 
sinalização para os camiões, junto ao cruzamento do Cemitério e no muro instável no 
caminho de acesso às vinhas por cima da Senhora de Fátima. Também na última 
reunião, o Senhor Deputado Luís José dos Santos Melo, apresentou a questão, sobre 
a casa em ruínas na Rua Dr. Sobral, querendo também o Senhor Deputado Francisco 
José Botão de Elvas saber se já foi tomada alguma iniciativa quanto a este assunto. 
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Questionou também, o problema da conclusão da obra da Entrada da Vila, para 
quando a finalização dessa obra. Por último, levantou a questão da falta dos 
Deputados desta Assembleia e a justificação das suas faltas. 
O Senhor Presidente da Mesa, esclareceu que os assuntos tratados antes da ordem 
do dia deverão ser de ordem genérica, de interesse regional ou nacional. Quanto às 
faltas, compete à Mesa da Assembleia a apreciação da justificação e a aceitação das 
mesmas. Relativamente ao dia da Serra da Estrela na Expo, não houve propriamente 
esse dia com essa designação, mas sim um dia do Proestrela, onde foi dado a 
conhecer o Programa Operacional do Proestrela. 
Entrou-se de seguida no primeiro ponto da Ordem de Trabalhos: 
1- Estatuto do Provedor do Ambiente – Reanálise, para eventual deliberação da 

criação de um Grupo de Trabalho com vista à sua alteração. 
Sobre este ponto o Senhor Presidente da Assembleia, esclareceu que o mesmo foi 
solicitado pelo Senhor Deputado Francisco José Botão de Elvas. Embora já exista um 
Estatuto aprovado pela Assembleia, poderá ser útil a sua reanálise, com eventuais 
propostas. 
O Senhor Deputado José Quaresma Domingos usou da palavra, para dizer que tal 
Estatuto já foi aprovado pela Assembleia Municipal, mas o exemplar que foi distribuído 
não contêm as alterações que foram aprovadas. 
O Senhor Deputado Francisco José Botão de Elvas, alvitrou que fossem feitas uma 
súmula dos dois documentos. 
O Senhor Deputado Manuel da Silva Carvalhinho, informou que este assunto já foi 
debatido na anterior Assembleia, estando o documento aprovado e inclusivamente foi 
designado o dia para a tomada de posse do Senhor Provedor, onde foram levantados 
uma série de problemas objectivos, pelo Provedor indigitado e uma vez que nunca se 
chegou a um consenso, terá que se procurar uma nova pessoa para o lugar de 
Provedor. 
O Senhor Deputado Francisco José Botão de Elvas, apresentou a proposta de se 
interromper a sessão por dez minutos para se apresentarem propostas de alteração ao 
Estatuto. 
O Senhor Presidente da Assembleia, disse que não era fácil hoje, efectuarem-se as 
alterações. 
O Senhor Deputado Luís José dos Santos Melo, apresentou a proposta de ser 
constituído um grupo de trabalho, com um representante de cada Partido, para análise 
do Estatuto e introdução de alterações, tendo como base o documento anteriormente 
aprovado. 
Esta proposta foi aprovada por unanimidade, tendo sido feito um intervalo, para que 
cada Partido apresentasse um elemento. Após o intervalo e retomada a sessão, foram 
designados para o Grupo de Trabalho os seguintes Membros da Assembleia: Albino 
Saraiva Cardoso, pelo PS; Manuel da Silva Carvalhinho, pelo PSD; Carlos Alberto 
Fraga Viegas dos Santos, pelo PP e Francisco José Botão de Elvas, pela CDU.  
O Grupo de Trabalho fará a entrega das alterações, 15 dias antes da próxima 
Assembleia Municipal. 
2 - Apreciação de qualquer outro assunto de interesse para o Concelho. 
Sobre este ponto solicitaram a suas intervenções os Senhores Deputados, Albino 
Saraiva Cardoso, Luís José dos Santos Melo e José Quaresma Domingos. 
O Senhor Deputado Albino Saraiva Cardoso, apresentou uma Moção sobre a 
Regionalização, subscrita pelos Membros do Partido Socialista, que para os devidos 
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efeitos se dá por integralmente transcrita, e se encontra em anexo a esta acta, dela 
fazendo parte integrante. 
Depois de lida o Senhor Presidente da Assembleia, informou a Assembleia que estava 
em discussão a Moção, perguntando se alguém desejava usar da palavra. 
O Senhor Deputado Francisco José Botão de Elvas, usou da palavra para dizer que 
não vinha preparado para falar de Regionalização, mas que iria apresentar as suas 
dúvidas, que são de saber se hoje ia votar sim ou não, por incompetência da classe 
política nacional, que ainda não foi capaz de lhe explicar, o que é que é a 
Regionalização. Outro aspecto é a maneira como está a ser discutida a 
Regionalização. Será que ela pode cativar verbas, para a Beira Interior? Informou que 
iria abster-se na votação desta Moção.  
O Senhor Deputado Manuel da Silva Carvalhinho, afirmou que as Moções são todas 
benvindas à Assembleia, desde que enquadradas na funcionalidade desta. A 
Assembleia Municipal é essencialmente um órgão fiscalizador do Executivo Camarário. 
Como nesta Moção, a Assembleia Municipal, apela à População para que vote “Sim”, 
portanto uma campanha aberta de propaganda política, é de opinião que a Moção 
extravasa a funcionalidade desta Assembleia. 
O Senhor Deputado José Paulo Ascensão Fraga, começou por dizer que o problema 
da Regionalização ultrapassa os Partidos e os Portugueses e em especial os 
Manteiguenses, saberão responder da melhor maneira no dia 8 de Novembro. 
O Senhor Presidente da Assembleia, também usou da palavra para tecer algumas 
considerações sobre os considerandos da Moção, que poderão ser objecto de 
discussão e poderão ser polémicos. 
O Senhor Deputado José Quaresma Domingos, pediu a palavra, para dizer que não 
sabe como irá votar no referendo, mas solicitou o esclarecimento, sobre, sendo 
Manteigas o Concelho mais pequeno da Região, será que as verbas que irão ser 
transferidas, também serão em função do Concelho. Que força terá Manteigas no 
Conselho da Região?. 
O Senhor Presidente da Assembleia, respondeu ao Senhor Deputado, que tudo 
depende da capacidade dos Manteiguenses e de quem representar os Manteiguenses 
na Junta Regional. 
O Senhor Deputado Luís José dos Santos Melo, disse que não fazia ideia de hoje 
debater o tema da Regionalização, que já tinha lido alguma informação sobre o tema, 
mas que hoje ficou perplexo com afirmações já produzidas, como a de Manteigas 
passar a estar no Centro da Região. O que na realidade se vai passar é que Manteigas 
vai ser mais periférica do centro do poder. Outro aspecto será a desburocratização e a 
descentralização do Poder para as Regiões. Como serão feitas as transferências para 
as Regiões? 
O Senhor Deputado José Paulo Ascensão Fraga, frisou que já há 22 anos está na 
Constituição a criação das Regiões Administrativas, mas que também se subentende 
que as pessoas devem ser esclarecidas, quando têm que tomar decisões importantes, 
o que não foi feito e a sua posição na votação desta Moção é votar contra. 
O Senhor Deputado Francisco José Botão de Elvas, colocou algumas dúvidas para 
discussão, como sendo os custos a haver com a Regionalização, o nº de Regiões e a 
qualidade dos Políticos que nos representam. 
O Senhor Deputado Manuel da Silva Carvalhinho, acerca do que já foi dito, considerou 
que mais parece um debate político e comício. Na questão da Moção, questionou se 
terá legitimidade a Assembleia aprovar uma Moção que é política?  
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O Senhor Presidente da Assembleia, disse que o debate não foi só político, uma vez 
que houve Deputados que manifestaram que não estão devidamente esclarecidos 
sobre a Regionalização e nada melhor que o Orgão próprio, a Assembleia Municipal, 
para discutir um problema que interessa ao País e interessa e muito a Manteigas. Não 
estando a Assembleia em comício, nem em propaganda política, estando sim, a serem 
analisados razões e argumentos que se apresentam numa Moção, que pede o voto a 
quem tem o poder. Esta Assembleia já apresentou várias vezes Moções, apelando a 
Membros do Governo, ao Senhor Presidente da República, a quem detinha o poder 
para decidir, aquilo que se pretendia se decidisse. Neste momento só podemos apelar 
a quem detém o poder sobre esta matéria, que é de facto o Povo, através do 
Referendo do dia 8. 
O Senhor Deputado José Quaresma Domingos, questionou o Senhor Presidente da 
Assembleia, sobre a quem era dirigida a Moção. 
O Senhor Presidente da Assembleia, respondeu que era à população do Concelho de 
Manteigas. 
Não havendo mais Deputados que pretendessem usar da palavra, foi a Moção posta à 
votação, tendo-se registado 7 votos a favor, 7 votos contra  e 1 abstenção. 
Registando-se um empate, o Senhor Presidente da Assembleia, usou o voto de 
qualidade, tendo sido aprovada a Moção. 
O Senhor Deputado José Quaresma Domingos, não votou porque no momento da 
votação, não estava presente na sala. 
O Senhor Deputado Albino Saraiva Cardoso, apresentou um Requerimento, que para 
os devidos efeitos se dá por integralmente transcrito, e se encontra em anexo a esta 
acta, dela fazendo parte integrante, para que sejam enviadas cópias dos documentos 
apensos à acta original da Câmara Municipal. 
Apresentou ainda uma Proposta de Recomendação, que para os devidos efeitos se dá 
por integralmente transcrita, e se encontra em anexo a esta acta, dela fazendo parte 
integrante, sobre as garagens no Bloco Habitacional do Outeiro e as instalações da 
casa da Roda. Apresentou, também uma outra Proposta de Recomendação, que para 
os devidos efeitos se dá por integralmente transcrita, e se encontra em anexo a esta 
acta, dela fazendo parte integrante, que foi a da criação de uma Comissão no âmbito 
da Assembleia Municipal e que intregasse um representante da Câmara Municipal, 
para incrementar o Plano de Desenvolvimento das Penhas Douradas. 
O Senhor Presidente da Assembleia, pôs à votação o Requerimento e as duas 
Propostas, tendo, sido aprovadas, por maioria, com os seguintes votos, 
respectivamente: 11 votos a favor e 4 abstenções; 7 votos a favor, 2 votos contra e 5 
abstenções e 7 votos a favor, 2 votos contra e 5 abstenções. 
Pelo Senhor Deputado Luís José dos Santos Melo foi apresentada uma Moção, que 
para os devidos efeitos se dá por integralmente transcrita, e se encontra em anexo a 
esta acta, dela fazendo parte integrante, sobre os novos critérios respeitantes à 
transferência de verbas do orçamento do Estado para os Municípios. 
O Senhor Presidente da Assembleia, usou da palavra para dizer que lamentava que a 
Moção apresentada, fosse cópia da Moção, recebida hoje nesta Assembleia da 
Assembleia Municipal de Sernancelhe.   
Posta à votação, foi a mesma aprovada por maioria, com os seguintes votos: 7 a favor, 
6 contra e 1 abstenção. 
O Senhor Deputado Francisco José Botão de Elvas apresentou duas Propostas de 
Recomendação, que para os devidos efeitos se dão por integralmente transcritas, e se 
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encontram em anexo a esta acta, dela fazendo parte integrante, sobre a Entrada da 
Vila – Painéis e outra sobre a Estrada 232 – Arranjo. 
Postas à votação foram as mesmas aprovadas, a 1ª com os seguintes votos: 8 a favor 
e 5 abstenções. A 2ª por unanimidade. 
O Senhor Presidente da Assembleia, perguntou se alguém mais pretendia usar a 
palavra, tendo-se inscritos os Senhores Deputados José Paulo Ascensão Fraga, Albino 
Saraiva Cardoso, Francisco José Botão de Elvas e Isabel Maria C. P. Gusmão de 
Carvalho. 
O Senhor Deputado José Paulo Ascensão Fraga, disse que já não voltava a falar sobre 
a Obra da Entrada da Vila, mas que mais uma vez, e tendo elementos que a obra foi 
programada para 300 dias, ultrapassando já os 250 dias de atraso, as coimas a aplicar 
serão o máximo a aplicar ao Empreiteiro, questionou o Senhor Presidente, o que irá 
fazer sobre o assunto. Também no relatório que se terá de fazer à Comissão de 
Alvarás, que nota é que se irá dar, para o Empreiteiro ser penalizado. 
Sobre o processo da Fabrica de Águas, o Senhor Deputado questionou, o que é que a 
Câmara Municipal irá fazer sobre, o insuflável branco que a Fabrica de Águas colocou 
no estacionamento. 
O Senhor Deputado Albino Saraiva Cardoso, solicitou informação ao Senhor 
Presidente, sobre a revisão do Estatuto da Escola Profissional de Hotelaria. 
Outras questões colocadas foram: a E.N 338, para quando o projecto de rectificação, 
qual é a situação da obra da Ponte dos Frades, sobre a Saúde, solicitou informação 
sobre as reuniões havidas, no Centro de Saúde, como está o PGU de Manteigas. 
O Senhor Deputado Francisco José Botão de Elvas, solicitou ao Senhor Presidente da 
Câmara, os seguintes esclarecimentos: Em que situação estava o Plano de 
Urbanização; os Projectos Praud – obras, Praud –GTL e Procom; os Programas para o 
Centro Histórico de Manteigas e sobre a ida a Morlàas, como decorreu a visita, não 
para o Senhor Presidente responder mas sim para os Senhores Deputados que foram. 
A Senhora Deputada Isabel Maria C. P. Gusmão de Carvalho, colocou o problema do 
pavimento junto à grua; na Entrada da Vila a falta de limpeza, nos canteiros do jardim. 
Deu os parabéns ao Senhor Presidente pelo arranjo do telhado na Escola da Vila e 
solicitou que fossem colocados computadores em cada Escola. 
O Senhor Presidente da Assembleia, colocou também ao Senhor Presidente da 
Câmara, a carta do Munícipe Senhor Engenheiro José Gabriel Fraga, sobre o talude e 
o estaleiro que está em frente à Quinta dos Fragas, tendo sido lida e apresentada a 
toda a Assembleia. 
O Senhor Presidente da Câmara, esclareceu alguns pontos apresentados, como, a 
revisão dos Estatutos da Escola de Hotelaria, não havendo nenhum imperativo legal, 
para revisão de Estatutos, havendo sim, legislação sobre a forma gestionária para as 
Escolas Profissionais. Sobre o Plano de Urbanização, está em consulta às Entidades 
Oficiais, e sobre os Projectos Praud-Obras, Praud-GTL e Procom, convidou o Senhor 
Deputado Francisco José Botão de Elvas, a consultar os projectos que foram 
candidatados. Sobre os computadores para as Escolas, já o ano passado se tinham 
destinado alguns computadores, muito embora o Ministério de Educação tenha um 
programa para equipar as Escolas, terá de haver nas Escolas algum Professor que 
saiba alguma coisa nesta área. Há no entanto, com a criação da Ludoteca, a 
possibilidade de as crianças das Escolas poderem tomar contacto com os 
computadores. 
Quanto à carta do Senhor Engenheiro Fraga, a situação não era nova, mas o Senhor 
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Vereador José Quaresma Pinheiro está com o assunto, para se encontrar uma 
solução.  
Sobre a Saúde, a Senhor Deputada Isabel Maria C. P. Gusmão de Carvalho, 
respondeu ao Senhor Deputado Albino Saraiva Cardoso, que houve uma reunião com 
o Senhor Coordenador da Sub-Região de Saúde da Guarda, onde foi focado o 
problema de redução das camas no Hospital de Manteigas, tendo-se chegado à 
conclusão que não era possível, para Manteigas, tal redução. 
Sobre a visita a Morlàas, o Senhor Deputado Albino Saraiva Cardoso, informou que 
foram cumpridos os Protocolos, que o acolhimento foi muito exemplar e que o 
intercâmbio não devia ser só a nível Cultural, mas também ao nível económico e 
comercial. 
Não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente da Assembleia, deu por 
encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente acta, que depois de lida, discutida e 
votada será assinada, pela Mesa da Assembleia.  
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