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Bom dia  

Cumprimento os senhores:  

Deputado da Assembleia da República 

Presidente da Assembleia Municipal;  

Presidente da Câmara Municipal;  

Presidente da Assembleia de Freguesia;  

Secretário e Tesoureira da Junta de Freguesia de Santa Maria;  

Presidente da Mesa da Assembleia da ANAFRE Distrital e Presidente da 

freguesia de Gouveia  

Vereadores da Câmara Municipal;  

Deputados da Assembleia de Freguesia;  

Presidentes de Junta de Freguesia ou seus representados;  

Reverendo Padre  

Senhor Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Manteigas;  

Representantes das Instituições Civis e Associações locais;  

Estimados Amigos e demais convidados;  

Minhas Senhoras e Meus Senhores. 

  

Desde há oito anos que tenho o privilégio e o orgulho de vos cumprimentar 

neste salão nobre, no dia em que todos nós comemorarmos o dia da Freguesia 

de Santa Maria de Manteigas, este dia também é feriado religioso, o universo 

católico celebra a Virgem Maria Imaculada Conceição. E em Portugal a 

Imaculada Conceição é também Rainha, assim o assumiu D. João IV ao coroar 

a Imagem de Nossa Senhora da Conceição como Rainha de Portugal. 

Entre nós Manteiguenses, desde que há memória, a fé que brota da devoção a 

Nossa Senhora da Conceição foi sempre celebrada jubilosamente pela 

comunidade cristã desta Freguesia, e, desde há oito anos a esta data este dia 

é também celebrativo da cultura e da identidade de um povo e de uma 

comunidade que é a nossa Freguesia, a Freguesia de Santa Maria de 

Manteigas. 
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Caros Amigos, permitam-me que dispense as palavras alusivas á atividade 

autarca, uma vez que essa actividade é pública e está visível, aproveito o 

horário que de certo modo limita-me a mim e aos ilustres oradores que me 

prosseguem, aproveito também a presença do senhor Deputado da 

Assembleia da Republica senhor Dr. Santinho Pacheco, que desde já agradeço 

a sua presença que muito nos honra, para lhe dirigir algumas palavras, sobre a 

nossa terra, sobre esta região serrana que também é a sua região.  

Estimados amigos, todos conhecemos o ditado popular “O amor move 

montanhas” claro que não queremos que o nosso amor mova as nossas 

montanhas, apenas valer o significado desta frase popular, que expressa bem 

a força do amor. 

Em jeito de avivar a nossa força permitam-me que pergunte: Amamos ou não a 

nossa terra? Amamos ou não a nossa região? Claro que amamos, caso 

contrário não eramos tão persistentes e tão resistentes, ainda cá estamos, e, 

porque queremos continuar por cá cabe-nos a nós fazer uso da nossa força 

com todas as nossas capacidades e recursos, no sentido de inverter a 

desertificação deste território. 

A desertificação dos territórios do interior do nosso País é um tema que anda 

na ordem do dia e que a todos nós inquieta. É um tema atual, sabemos que faz 

parte da agenda do atual Governo. Senhor Deputado o senhor é um ilustre e 

ativo cidadão deste interior desertificado, onde foi vários anos autarca e hoje é 

o nosso digno representante eleito para a Assembleia da Republica, conhece 

bem este território, sabe também como nós que é imperativo implementar no 

terreno o programa nacional para a coesão territorial com medidas muito 

concretas.  

As tão apalavradas e desejadas medidas, que sejam rapidamente aplicadas, 

que fixem pessoas, não encerrem mais serviços, invertam a progressiva 

desertificação dos últimos anos, agravada com algumas medidas da última 

legislatura.  

Para que a coesão territorial seja bem-sucedida, na minha opinião, é 

necessário acautelar uma distribuição homogénea dos recursos económicos, 
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sociais e políticos, fortalecer, e valorizar todas as potencialidades de cada 

comunidade geograficamente estabelecida, incluindo as comunidades do 

interior. 

Com esta homogeneidade as regiões e o país no seu todo ficarão a ganhar, 

porque se alcançará o pleno aproveitamento dos recursos e a fixação do nosso 

maior ativo que é a nossa gente. 

Um interior habitado, munido de infraestruturas e de processos produtivos 

direcionados para os seus recursos, com certeza que irá contribuir para a 

riqueza e consolidação da identidade nacional.  

Como todos nós sabemos, esta região é diversificadamente rica, desde o 

património natural ao edificado, a Serra da Estrela, as aldeias de montanha, as 

aldeias de xisto, as aldeias históricas, a gastronomia, enfim são alguns 

exemplos da diversidade do interior. Onde os recursos abundam, como a água, 

o vento, a neve, a floresta, a história, a cultural, etc. 

Estes e outros recursos bem orientados para o desenvolvimento de uma 

região, são na sua origem uma fonte de criação de riqueza, na medida em que 

são geradores de indústria e de postos de trabalho. 

Ainda na senda do desenvolvimento do interior deste país, no sentido de fixar 

cá as nossas gentes e inverter a taxa de desemprego, as minhas próximas 

palavras referem-se à situação dos desempregados que recorrem aos 

Contratos Emprego-Inserção CEI ou CEI +, estas medidas destinam-se a 

promover a reinserção no mercado de trabalho de pessoas desempregadas, 

são programas promovidos pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional 

(IEFP), que consistem na realização de atividades socialmente úteis e que 

satisfaçam necessidades sociais ou coletivas temporárias, por um período 

máximo de 12 meses, ou seja, a legislação não permite que estes contratos 

correspondam à ocupação de postos de trabalho permanentes.  

É necessário repensar esta situação, que não é solução, apenas é um 

remedeio. E neste sentido deixo aqui uma sugestão para uma medida ativa de 

criação de emprego que poderá ser da seguinte fora: 

http://www.iefp.pt/Paginas/home.aspx
http://www.iefp.pt/Paginas/home.aspx
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Se o posto de trabalho existe, se o candidato existe, está habilitado para o 

lugar, se está desempregado, e se já ocupou funções, se já executou serviços 

através dos contratos de Inserção, por que razão não ocupa aquela função 

como qualquer trabalhador? Não tenho dúvidas que os serviços efetuados 

pelos beneficiários dos CEIs e o efetivo resultado do seu trabalho executado 

justifica a contratação desses cidadãos desempregados. 

Esta sugestão de medida ativa de criação de emprego poderá reforçar o fundo 

de financiamento das autarquias, e possibilitar a contratação de 

desempregados, uma vez que, há tanto serviço a fazer, como por exemplo na 

área da manutenção e limpeza florestal ou rural e há tanta gente 

desempregada com aptidões para esse tipo de serviços.  

Seria benéfico para todas as partes, para o Instituto Emprego e Formação 

Profissional ficaria mais aliviado, haveria menos CEIs e mais contratos de 

trabalho e para o desempregado que passaria a trabalhador. Para a entidade 

patronal que passaria a ter trabalhadores efetivos e não trabalhadores 

precários. E seria benéfico para o Estado porque o cidadão deixa de ser 

beneficiário para ser contribuinte e por último mas não menos importante, o 

trabalho executado sobre o património conserva e valoriza esse mesmo 

património. 

Continuando na senda do desenvolvimento do interior as minhas próximas 

palavras dirigem-se mais em particular para o contexto desta Freguesia. 

Começo por referir a necessidade de melhorar os acessos, sem bons acessos 

não se promovem ou temos mais dificuldades em promover os nossos 

recursos. 

É nesta lógica que há muito reclamamos melhores acessos para o Maciço 

Central, a estrada 338 entre Manteigas e o Maciço Central, que é a principal via 

para o turismo, foi há cerca de ano e meio objeto de uma intervenção, no 

entanto, depois de se gastar cerca de um milhão de euros, não permite o 

cruzamento em segurança de autocarros e por esta razão descrimina 

negativamente o nosso território. 
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Também não estamos bem servidos com as outras vias de comunicação, 

votando-nos ainda a um isolamento mais profundo. Assim, será também 

importante considerar a possibilidade de requalificar essas vias rodoviária, 

nomeadamente a nacional 232 entre Manteigas e Gouveia e 339-1 para Seia, 

principalmente o cruzamento estre estas estradas, para permitir a veículo 

pesado incluindo autocarros de turismo mudarem de direção. E ainda, 

possibilitar a qualquer cidadão oriundo do norte ou do litoral centro do país e 

também a qualquer Manteiguense que tenha como destino essas mesmas 

regiões, fazer a sua viagem pelas vias mais próximas e não tenha que 

acrescentar kms ao percurso para contornar a Serra da Estrela e entrar ou sair 

de Manteigas pelo troço da estrada 232 que liga A23 a Manteigas, este troço 

apenas é direcionado para quem viaja para as regiões fronteiriças, para o sul 

do País ou para Espanha. 

Refiro também a nossa floresta enquanto recurso natural, merece melhor trato, 

não é prático nem benéfico os diretores do Instituto Conservação da Natureza 

e Florestas (ICNF) estarem tão afastados do seu efetivo objeto de trabalho. 

Num concelho como o nosso cuja área florestal é maioritariamente baldia 

corresponde a 65% do território do concelho, a ausência do ICNF como tem 

sido nos últimos anos pode colocar em causa o valioso património florestal. 

Em outros tempos os serviços florestais tinham a sua sede, meios e recursos 

permanentes em Manteigas, tinham uma atividade efetiva com presença 

constante no terreno. A floresta no seu todo, enquanto território era o primeiro e 

principal objecto de trabalho dos técnicos florestais. 

A manutenção e reflorestação fazia-se de forma continuada, até a elementar 

prevenção se fazia todo o ano através da manutenção de caminhos florestais, 

pontos de água, limpeza de matas e de bosquedos, tarefas rotineiras que se 

tornavam elementares e que permitiam na época crítica de incêndios florestais 

um eficiente desempenho dos meios de combate a esses incêndios, não é por 

acaso, que eram sempre em menor número do que os que deflagram nos dias 

de hoje. 
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A visibilidade da atividade florestal não era só na floresta era também na 

economia local, uma vez que, a atividade florestal era o sustento para muitas 

famílias. Por estas e outras razões, é importante o relançamento da atividade 

florestal, tomando como base o que se fez de bom nesse passado recente e 

avaliar o que não se faz no presente. 

Em função das especificidades desta região, seria também importante 

rejuvenescer e incentivar a pastorícia, que desde tempos imemoriais encontrou 

nas pastagens da Serra da Estrela, pastos verdejantes e férteis regados com 

recursos hídricos não poluídos. A pastorícia pode e deve ser uma atividade 

rentável e atrativa de forma a atrair os jovens, ser um agente de 

desenvolvimento como já o foi com a produção e comercialização de caprinos, 

ovinos, carne, leite e seus derivados, como por exemplo a produção do 

afamado Queijo da Serra. 

Também podemos pensar nas energias alternativas, com a riqueza de recursos 

hídricos e eólicos que esta região possui, o nosso desenvolvimento poderá 

também passar pela produção de energias, alternativas não poluentes.  

Estimados amigos, todos concordamos que o bom aproveitamento sustentado 

e a devida valorização dos recursos já descritos, irá contribuir para o 

desenvolvimento da industria local, no entanto, se lhe adicionarmos ainda o 

património histórico, cultural, ambiental e imaterial (gastronomia, lendas, 

costumes, etc.) transformando-os em elementos de dinamização, além de 

impulsionar a industria local também vão promover iniciativas locais capazes 

de atrair o interesse do grande público e será assim que o turismo na nossa 

região terá o rótulo da qualidade e também será uma fonte dinamizador da 

economia local. 

Um assunto que temos em cima da mesa e o senhor deputado conhece bem, 

desde já lhe agradeço a sua disponibilidade em nos ter recebido e desde essa 

hora juntou a sua voz a nossa voz, unimos esforços para a reabertura do 

Covão da Ponte às atividades de campismo, cujo o Parque Natural da Serra da 

Estrela (PNSE), durante mais de duas décadas promoveu e disciplinou, e, 

desde há dois anos não permite tais atividades. 
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Na tentativa da resolução deste assunto Já nos deslocamos a Lisboa reunimos 

com a senhora Presidente do ICNF, houve ainda outras reuniões e 

correspondência com os diretores regionais do ICNF que inicialmente 

manifestaram opinião discordante da nossa. 

Cientes que a razão nos assiste, persistente e fieis às nossas convicções, nada 

nos moveu, não desistimos e reunimos com o senhor Deputado Santinho 

Pacheco, expusemos-lhe o problema, expusemos-lhe a nossa razão e 

determinação em superar este obstáculo ao nosso progresso, e desde logo, 

vimos que estávamos perante um homem sensível, comprometido com a sua 

região, muito próximo das suas gentes, manifestou desde logo o seu empenho 

e vontade em fazer parte da solução. Senhor Deputado, sabemos que 

podemos contar com o senhor, mas também lhe digo, que pode contar 

connosco. 

Caros amigos nós temos razão e enquanto nos assistir não abdicaremos dela, 

tudo faremos para voltar a ter um Parque de Campismo no Covão da Ponte. E 

há cerca de dois meses, aqui neste mesmo edifício, em reunião com o senhor 

Diretor do ICNF- Centro, foi-nos dito, que na parcela baldia do Covão da Ponte 

pode ser licenciada como parque de campismo rural, porque afinal tem 

enquadramento legal na legislação. 

Nesta última reunião ficámos convictos de que todas as partes ficaram 

comprometidas na resolução desta situação. Da nossa parte, o projeto está 

pronto apenas aguardamos pela entrega dos imóveis (casa do guarda, 

sanitários e bar), para o processo de licenciamento do parque de campismo 

rural ser entregue nos serviços da Câmara Municipal de Manteigas. 

O ICNF – Centro já deu o seu parecer favorável, mas o ICNF de Lisboa ainda 

não despachou a cedência dos refertidos imóveis, teremos que voltar a 

relembrar ao ICNF mais uma vez a nossa razão, e, como somos persistentes 

todas as vezes que forem necessário. 

Quando resolvermos esta questão termina-se com a prática de campismo 

selvagem que se praticou nos últimos dois anos e também se resolve a 

iminente degradação da casa do guarda-florestal, dos sanitários e do bar. 
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Face ao exposto, e se me permitem, uma vez que ainda estamos no início do 

processo, há muito para fazer, dirijo-vos estas palavras, na convicção que 

neste Salão Nobre estão presentes as entidades que podem e devem convergir 

sinergias na resolução deste assunto. Para que o concelho de Manteigas e a 

região da Serra da Estrela tenha um parque de campismo rural. 

Quem ficará a ganhar seremos todos nós, será Manteigas será esta região e o 

país em geral, porque todo o cidadão que aprecie o campismo, o contacto 

direto com a natureza terá um espaço digno em pleno PNSE. 

Senhor Deputado, senhores autarcas aqui presentes, estas palavras que 

terminei de proferir têm como objetivo elevar a nossa região, mas também 

expressam a nossa vontade e determinação, o nosso amor, a nossa força e 

como tal podem contar connosco para tal elevação, par a elevação da nossa 

região.  

Antes de terminar, deixo uma palavra de reconhecimento para as entidades 

que colaboram com esta Junta de Freguesia, para a Câmara Municipal e para 

o Conselho Diretivo dos Baldios da Freguesia de Santa Maria, também para 

todo o Associativismo local, sublinho aqui a boa e harmoniosa cooperação 

entre esta autarquia e o associativismo local na promoção dos nossos valores 

e da nossa cultura. 

Também uma palavra de agradecimento para todos os homens e todas as 

mulheres que, com a sua dedicação ou profissionalismo serviram e servem 

esta Freguesia, contribuindo assim para os notáveis serviços prestados à 

população.  

À semelhança dos últimos anos, e num gesto de agradecimento às 

personalidades e instituições que no decorrer dos seus percursos têm 

contribuído de forma exemplar e abnegada, através dos mais diversos serviços 

para o bem-estar socio cultural desta Freguesias, que por vezes passam 

despercebido a muitos de nós. No entanto, estes serviços têm um papel 

singular na nossa comunidade, promovem e enaltecem os valores humanos e 

cívicos, por estas razões e com a devida modéstia iremos hoje aqui, mais uma 

vez, reconhecer publicamente quem o merece. 
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Termino da mesma forma como o tenho feito nos anos anteriores, porque de 

facto a vossa amizade muito nos honra e estar próximo de vós muito nos 

motiva para vos servir bem e melhor. É desta forma assim que, se torna 

gratificante o desempenho de um autarca de freguesia. 

E como estamos na quadra natalícia, desejo-vos, um Santo Natal um Próspero 

Ano Novo e as mais sinceras felicidades ao longo das vossas vidas.  

 

Viva a Freguesia de Santa Maria.  

Viva o Concelho de Manteigas. 

 

Santa Maria - Manteigas 08 de dezembro de 2016  

 

O presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria – Manteigas 

                      

           Paulo Manuel dos Santos Costa  


