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Assunto: Estado de abandono do Campo de Lapiás da Granja dos Serrões, concelho de Sintra

Destinatário: Ministro do Ambiente e Ação Climática

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
O Campo de Lapiás da Granja dos Serrões, localizado na União das Freguesias de Almargem
do Bispo, Pêro Pinheiro e Montelavar, concelho de Sintra, é um sítio geológico com interesse
nacional em estado de abandono.
O geomonumento é composto por um conjunto de megalapiás em calcários apinhoados do
Cretácico Superior, com 95 milhões de anos. Existindo também, nas suas imediações, vestígios
da sua ocupação humana desde o neolítico.
Desde 2001 que o Bloco de Esquerda vem reclamando medidas para proteção e conservação
do campo de Lapiás da Granja dos Serrões, bem como a sua inclusão em rotas turísticas.
Nesse sentido, em 2018 o Bloco de Esquerda foi o único partido da Assembleia Municipal de
Sintra a opor-se à declaração de interesse público para posterior legalização de uma empresa
de transformação de restos de pedra cujo estaleiro está situado na extrema do campo de
Lapiás, por considerar que punha em risco o caráter único do lugar.
No final do mês de julho de 2021, o Bloco de Esquerda organizou uma visita e limpeza do
Campo de Lapiás da Granja dos Serrões, tendo recolhido cerca de 50 Kg de lixo. Os ativistas
locais puderam ainda verificar que a placa informativa existente no local se encontra
completamente degradada, sendo impossível de ler. Esta situação de abandono que não pode
continuar.
Enquanto sítio classificado (Dec. Lei nº 393/91 de 11 de Outubro), cumpre ao Estado proteger e
divulgar o seu valor natural, geológico, estético e científico. A existência de vários tipos de lixo
no local (embalagens de plástico, cartuchos de caça, papel higiénico) é indigna de um
monumento natural.
Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o
Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do
Ministro do Ambiente e da Ação Climática, as seguintes perguntas:
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1. Tem o Ministério do Ambiente e Ação Climática conhecimento desta situação?
2. Que medidas pondera o Ministério do Ambiente e Ação Climática tomar para garantir a
limpeza do Campo de Lapiás da Granja dos Serrões e para proteger e divulgar o seu valor
natural, geológico, estético e científico?

Palácio de São Bento, 26 de outubro de 2021
Deputado(a)s
ISABEL PIRES(BE)
NELSON PERALTA(BE)
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