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EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DO 1º TRIMESTRE DE 2022
BENEFICIOU DA RECUPERAÇÃO
ECONÓMICA E DA SUBIDA DA TAXA DE INFLAÇÃO

1. Forte crescimento económico, subida da
taxa de inflação para o nível mais elevado dos
últimos 30 anos pressiona os juros em alta

atrasar a retoma da economia portuguesa. De um
lado, os funcionários públicos e os trabalhadores
em geral perante rendimentos escassos e salários

A execução orçamental do 1º A situação das contas públicas já está a beneficiar de um contexto de
trimestre de 2022 demons- forte crescimento económico e de subida da taxa de inflação.
tra que a situação das Registou-se também uma recuperação do turismo e um forte dinamismo
contas públicas já está a do consumo privado.
beneficiar de um contexto
contidos poderão ser forçados a consumir menos;
de forte crescimento económico e de subida da
do outro lado, as taxas de juro já iniciaram a
taxa de inflação em Portugal.
tendência ascendente e obrigam as famílias
De facto, o crescimento do PIB recuperou para
endividadas a pagarem mais pelos seus empréstium crescimento de 11,9% em volume em termos
mos, colocando-as em maiores dificuldades
homólogos no 1º trimestre, um dos ritmos mais
financeiras.
elevados da área do euro (5% para a média da
AE). Apesar do crescimento robusto da economia
O saldo global das Administrações Públicas
portuguesa estar de alguma forma associado ao
tornou-se excedentário em 672 milhões de
efeito de base que coincidiu com o agravamento
euros no 1º trimestre de 2022.
da pandemia de COVID-19 no 1º trimestre de
2021 (tendo o PIB apresentado uma quebra 5,4%
2. Saldo Público tornou-se excedentário
em termos homólogos) registou-se também uma
recuperação do turismo e um forte dinamismo do
O saldo global das Administrações Públicas
tornou-se excedentário em 672 milhões de
As taxas de juro já iniciaram a tendência
euros no 1º trimestre de 2022 (défice de
ascendente e obrigam as famílias endivi2.400 milhões de euros no período homólogo)
dadas a pagarem mais pelos seus emprésem resultado da melhoria da generalidade dos
timos.
subsectores. Com efeito, o total da receita
consumo privado.
aumentou 15,4%, enquanto o total da despesa
Porém, o aumento significativo da incerteza
recuou ligeiramente (-0,5%).
internacional associado à invasão da Ucrânia pela
A evolução da situação das contas públicas no 1º
Rússia, em finais de fevereiro, e a forte aceleratrimestre de 2022 refletiu sobretudo a:
ção da taxa de inflação ao nível mais elevado dos
últimos 30 anos (de 5,3% em termos homólogos
 recuperação da atividade económica pública e
em março, para 7,2% em abril de 2022) abranprivada;
gendo a subida de preços de produtos energéti melhoria do mercado de trabalho;
cos (combustíveis e gás/eletricidade) e sobretu diminuição da pandemia de COVID-19;
do alimentares (quase nos 10%) poderão fazer
 o início da implementação do PRR.
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Saldo das Administrações Públicas no 1º trimestre (Em milhões de euros)

Saldo

Receita

Despesa

Variação Homóloga (%)

2021

2022

2021

2022

2021

2022

Receita

Despesa

-2 494

564

17 966

20 728

20 460

20 164

15,4%

-1,4%

-2 724

-623

13 084

15 496

15 807

16 119

18,4%

2,0%

-2 976

-974

10 370

12 294

13 346

13 268

18,6%

-0,6%

252

350

7 729

7 979

7 477

7 629

3,2%

2,0%

230

1 187

7 750

8 175

7 521

6 989

5,5%

-7,1%

Administração Regional

23

-82

589

563

567

645

-4,5%

13,8%

Administração Local

72

191

1 845

2 049

1 772

1 858

11,1%

4,9%

-2 399

672

19 294

22 264

21 693

21 592

15,4%

-0,5%

Administração Central e Segurança Social
Administração Central (AC)
Estado
Serviços e Fundos Autónomos
Segurança Social

Total das Administrações Públicas

3. Aumento brutal da receita do IVA
Assim, a receita fiscal (impostos diretos e
indiretos) das Administrações Públicas aumentou
para 12.281 milhões de euros, quase mais 2 mil
milhões de euros, face ao período homólogo
(+18,4%) devido especialmente ao acréscimo das
receitas provenientes dos impostos indiretos, as
quais tiveram um crescimento nominal de 22%
(sobretudo do IVA do ISP) e mais diretamente
influenciados pela subida de preços verificada
em Portugal.
Conforme o Quadro abaixo, a receita fiscal do
Estado aumentou quase 1.700 milhões de euros
no 1º trimestre de 2022 (+18%), tendo a
cobrança do IVA atingido um acréscimo de
1006 milhões de euros (+25% em termos
homólogos).
Também, a receita originada pelas contribuições
das entidades empregadoras e dos trabalhadores à Segurança Social aumentaram 504

RECEITA TOTAL das AP's
Receita Fiscal
Impostos Indiretos
Impostos Diretos
Contribuições p/ Segurança Social
Outras receitas correntes
Transferências de capital
Outras receitas

Total da Receita das AP's
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milhões de euros, equivalente a um crescimento
de 9,2% em termos homólogos.
O terceiro maior contributo para o total consiste
nas “outras receitas correntes” cuja arrecadação cifrou-se num valor próximo de 2,7 mil
milhões de euros no 1º trimestre de 2022
(crescimento homólogo de 21%). Não sendo nem
contributiva, nem fiscal esta receita está
associada às vendas de bens e serviços
correntes, nomeadamente das licenças de
emissão atribuídas a Portugal no âmbito do
Comércio Europeu (CELE); da recuperação da
atividade das empresas de infraestruturas e
transportes; da revenda de vacinas contra a
COVID-19 a países terceiros depois de
adquiridas; de cobrança de taxas variadas
(registos e notariado; propinas e outras).
Finalmente, as transferências de capital
aumentaram para 411 milhões de euros (+15,6%)
e referem-se a fundos europeus no âmbito do
PRR.

1º Trim/21

1º Trim/22

Variação Homóloga
%

Milhões de euros

10 371
6 158
4 213

12 281
7 527
4 754

18,4%
22,2%
12,8%

1910
1369
541

5 483

5 987

9,2%

504

2 202
355
882
19 294

2 665
411
920
22 264

21,0%
15,6%
4,3%
15,4%

463
56
38
2970
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4. Despesa contida com Pensões e Salários

encargos com o subsídio de desemprego e numa
redução menos acentuada da despesa com os

A ligeira quebra do total da despesa pública foi
juros.
fortemente influenciada pela ausência de despesa
Pelo contrário, a despesa com a aquisição de bens
associada às medidas da COVID-19, tais como: no
e serviços aumentou 240 Milhões de euros (9%),
apoio ao rendimento das famílias;
em virtude das compras de
à saúde e às empresas. Se
A despesa com a aquisição de
produtos de saúde pelo SNS
excluirmos estas medidas, o total
bens e serviços aumentou 240
(testes de diagnóstico à
da
despesa
seria
de
um
milhões de euros (9%).
COVID-19 e medicamentos)
crescimento de 2,3% no 1º
trimestre de 2022, comparado
com o período homólogo.

De entre as rubricas de despesa, é de assinalar a
tendência de forte diminuição das transferências correntes (-565 milhões de euros)
associadas às medidas de COVID-19 e aos

DESPESA TOTAL das AP's

tal

mente

pelo

aumento

requalificação

medidas de COVID-19 (AC e Seg. Soc.)
Subsídio desemprego

Aquisição de bens e serviços
Juros
Investimento
Subsídios
Outras despesas

Total da Despesa das AP's

ao

e

dos

encargos

modernização

com

da

a

rede

aquisição de material militar.

10 175

Pessoal

assistiu

ferroviária nacional, concessões rodoviárias e

1º Trim/22

Total Pensões da Seg. Soc. e CGA

se

reforço do investimento explicado maioritaria-

1º Trim/21

Transferências correntes

como

Variação Homóloga
%

Milhões de euros

9 610

-5,6%

-565

810

311,5

-61,6%

-499

449

361

-19,7%

-88

6123

6222

1,6%

99

5 066
2 657
1 783
1 121
498
392
21 693

5 173
2 897
1 688
1 255
544
425
21 592

2,1%
9,0%
-5,3%
11,9%
9,2%
8,3%
-0,5%

107
240
-95
134
46
32
-101

Quanto aos encargos com as Pensões da
Segurança Social e da CGA, estas apresenta-

Superior que mais contribuíram para o acréscimo da

ram um crescimento ténue (1,6%) em linha com a

da despesa deve-se à atualização do valor do

despesa com o pessoal. No primeiro caso, a evolução

fraca atualização das
mesmas (entre 0,2%
e 1%) e com o
número crescente

A despesa com o Pessoal das Administrações Públicas não foi
além de um crescimento de 2,1% (+107 milhões de euros) e decorreu
da ligeira atualização dos salários (0,9%).

de pensionistas.
Relativamente à despesa com o Pessoal das

suplemento por serviço e risco nas forças de

Administrações Públicas não foi além de um

segurança, assim como promoções e progressões

crescimento de 2,1% (+107 milhões de euros) e

por

decorreu da ligeira atualização dos salários (0,9%),

relacionados com o ingresso de novos agentes e

de algumas valorizações remuneratórias e de

guardas. No segundo caso, o aumento da despesa

aumento do emprego público em certas áreas. Foi,

deve-se às atualizações salariais, valorizações

sobretudo, na Segurança Interna e no Ensino

remuneratórias e contratação de investigadores.
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5. Algumas considerações

O Saldo da Caixa Geral de Aposentações (CGA)
apresentou um défice 115 milhões de euros no 1º
trimestre de 2022, em contraste com um
excedente de 165 milhões de euros há um ano.
Esta situação revela ser de alguma preocupação,
até porque, as contribuições dos trabalhadores
para a CGA diminuíram 6,3% em termos homólogos (-57 milhões de euros) e vão continuar a
retroceder, uma vez que o regime fechou a novos
subscritores desde 1 de janeiro de 2006.
Em março de 2022, existiam apenas 398,4
subscritores da CGA, número que já é inferior a
15 mil em comparação com março de 2021 e
também abaixo do número de pensionistas da CGA
por velhice (que era de 415 mil nesse mês).
Apesar do número de novos aposentados da CGA
ter diminuído em 2021 (-829) registou-se, no

Despesa com o Pessoal da AP

início do ano, a uma nova aceleração. Foram mais
3.900 trabalhadores que se aposentaram no 1º
trimestre de 2022 (quando tinham sido de 2.900
há um ano), facto que releva a urgência em
rejuvenescer os quadros da Administração
Pública.
Por último, as receitas provenientes das quotizações dos trabalhadores para a ADSE apresentaram um forte crescimento no 1º trimestre de
2021 (8,6% em termos homólogos) e o saldo
positivo foi reforçado em quase 30 milhões de
euros.
Uma vez que o saldo apresenta uma evolução
favorável, o Governo não tem desculpa em não
acatar o desconto de 2,25% proposto pelo
Tribunal de Contas, em vez dos 3,5% sobre 14
meses, proposta, anualmente, apresentada no
nosso caderno reivindicativo.

1º Trim/21 1º Trim/22
Em milhões €

Variação Homóloga
2022-2021
Milhões €

Em %

Estado
Despesa com o Pessoal
Remunerações Certas e Permanentes
Abonos Variáveis ou Eventuais
Segurança Social

2196

2217

20

0,9%

1557

1616

58

3,7%

73

74

2

2,4%

-40

-7,0%

566
527
Serviços e Fundos Autónom os (SFA)

Despesa com o Pessoal

1840

1868

27

1,5%

1251

1288

37

3,0%

Abonos Variáveis ou Eventuais

243

232

-11

-4,5%

Segurança Social

347

347

1

0,2%

Remunerações Certas e Permanentes

Adm inistração Central (Estado + SFA) e Segurança Social
Despesa com o Pessoal

4098

4148

50

1,2%

2857

2955

98

3,4%

Abonos Variáveis ou Eventuais

316

307

-9

-2,9%

Segurança Social

924

886

-39

-4,2%

Remunerações Certas e Permanentes

Total da Administração Pública (AC + Seg. Soc. + A. Local e Reg.)
Despesa com o Pessoal
Rem unerações Certas e Perm anentes
Abonos Variáveis ou Eventuais
Segurança Social
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5066

5173

107

2,1%

3580

3720

140

3,9%

368

368

0

0,1%

1118

1085

-33

-3,0%
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Visto na imprensa
em maio

Sindicatos
exigem
salariais
In Correio da Manhã | 02/05/2022

aumentos

1º de Maio - Centrais em clima de
festa, mas com apelo sério ao aumento de
salários e pensões
In Diário de Notícias | 02/05/2022

Fisco arrecadou 123 milhões de
euros por dia em impostos
No primeiro trimestre do ano, a receita fiscal que
entrou nos cofres do Estado foi superior a 11 mil
milhões de euros.
In Correio da Manhã Online | 02/05/2022

Despesa da ADSE deverá
crescer 14% este ano para 640ME
"Para 2022, prevê-se um aumento da despesa em
regime convencionado e regime livre para 640
milhões de euros", um crescimento de 14%, pode
ler-se na nota explicativa do Ministério da
Presidência publicado na página do parlamento, no
âmbito da discussão na especialidade da proposta
de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022)
In HealthNews Online | 03/05/2022

Governo mantém 2023 como
meta para 25% do teletrabalho no público
In Jornal de Notícias | 03/05/2022
Página 6

Inflação - Governo tem margem
para dar mais a famílias e empresas
APOIOS Economistas lembram efeito da subida
de preços na receita fiscal e defendem que
medidas mais sofisticadas e diferenciadas
permitiram melhores resultados.
In Diário de Notícias | 03/05/2022

Inflação: Governo tem margem
para dar mais a famílias e empresas
Economistas lembram efeito da subida de preços
na receita fiscal e defendem que medidas mais
sofisticadas e diferenciadas permitiram melhores
resultados.
In Dinheiro Vivo Online | 03/05/2022

Oposição insiste nos salários da
função pública, governo não cede
In Diário de Notícias | 04/05/2022

Oposição insiste nos salários da
função pública, governo não cede
Mariana Vieira da Silva reconhece "recuo" no
objetivo de aumentar peso dos salários no PIB e
remete para as negociações do próximo Orçamento uma avaliação sobre a inflação.
In Dinheiro Vivo Online | 04/05/2022

Só 11% das autarquias assumiram competências na área da saúde

INFOQUADROS

Retrato feito pelo Ministério da Coesão Territorial mostra que descentralização está longe da
sua conclusão Camilo Soldado Apenas 11% das
câmaras já receberam novas competências na
área da saúde
In Público | 04/05/2022

Tribunal

chumba

conta

da

Segurança Social
n Diário de Notícias da Madeira | 05/05/2022

Estado faturou quase 10
milhões de euros por dia com o ISP
O facto de os combustíveis não terem descido
tanto como se esperava causou polémica.
In Inevitável | 05/05/2022

O Orçamento blá blá blá
Com a maioria absoluta que irrompeu a 30 de
janeiro e o sobressalto da invasão da Ucrânia pela
Rússia, esfumou-se o suspense e esmoreceu o
alerta para o que aí viria com o Orçamento do
Estado
In Diabo (O) | 06/05/2022

salários são um elefante na sala da concertação
social.
In Expresso | 06/05/2022

OE2022 proíbe contratação ou
renovação de seguros de saúde aos trabalhadores da Aicep
O Orçamento veda a possibilidade de entidades
públicas com contratos individuais de trabalho, a
quem foi apresentada a possibilidade de aderir à
ADSE, contratar ou renovar seguros de doença.
In ECO - Economia Online | 10/05/2022

Proposta está
administração pública
In Inevitável | 10/05/2022

a

destruir

a

IEFP condenado a pagar
subsídios de férias e Natal a 12 formadores
IEFP condenado a pagar subsídios a formadores
O tribunal de Vila Real condenou o Instituto do
Emprego e Formação ProÆssional (IEFP) a pagar
os subsídios de férias, de Natal e de refeição a
12 formadores precários abrangidos pelo
Programa de Regularização Extraordinária de
Vínculos Precários do Estado (Prevpap)
In Público | 10/05/2022

TC antecipa conta geral do
Estado
O Tribunal de Contas vai antecipar de dezembro
para setembro a entrega da apreciação à Conta
Geral do Estado e prevê concluir em junho um
relatório sobre o desenvolvimento do Plano de
Recuperação e Resiliência (PRR)
In Expresso - Economia | 06/05/2022

Oposição diz que governo segue
estratégia errada
In Diário de Notícias | 10/05/2022

Salários vão ter maior queda desde

´Bazuca´ atrasada preocupa
Marcelo. Presidente do Tribunal de Contas vai
a Belém
Tudo contratualizado, mas muito pouco executado.

a troika
Sindicatos avisam: sem aumentos, há luta Os
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In Expresso Online | 10/05/2022

OE 2022. Austeridade, opacidade e inflação: as críticas dos partidos
In Inevitável | 10/05/2022

Governo prevê que défice do
SNS ultrapasse 1,1 mil milhões este ano
O Governo estima que o Serviço Nacional de
Saúde (SNS) acabe este ano com um défice
orçamental ainda mais elevado do que o registado
em 2021, que já ficou para a história como o
maior de sempre.
In Público | 10/05/2022

Parceiros querem renegociar
alterações às leis laborais
Patrões pretendem discutir horas extra e
indemnizações.
In Dinheiro Vivo Online | 11/05/2022

Reformados e pensionistas
exigem o aumento das pensões e salários
In Jornal de Notícias | 11/05/2022

Salários - Inflação já roubou
poder de compra a dois terços dos trabalhadores
In Diário de Notícias | 12/05/2022

Dois terços dos que trabalham
já perdem poder de compra
In Jornal de Notícias | 12/05/2022
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Bancada quer atualizar em 4%
salários da Função Pública
In Jornal de Notícias | 13/05/2022

Salário médio
maiores empresas
In Negócios | 13/05/2022

cai

mais

nas

“Inflação terá impacto superior à
pandemia”- Entrevista a Licínio Pina
O incumprimento de famílias e empresas deverá
aumentar com a inflação e com a guerra; já os
bancos estão protegidos.
In Expresso - Economia | 13/05/2022

CES diz que Orçamento está
"muito longe" de responder aos riscos económicos e sociais
O CES defende que, nas atuais circunstâncias, o
país precisa de um Orçamento "ambicioso", mas
diz que a proposta do Governo está "muito longe"
de responder a essa necessidade Ainda que
reconheça alguns pontos positivos na proposta de
Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), o
Conselho Económico e Social (CES) lança críticas
ao documento apresentado pelo ministro das
Finanças, Fernando Medina, na Assembleia da
República, considerando que está "muito longe" de
dar a resposta necessária ao conjunto de "riscos
económicos, sociais e ambientais" que estão à
vista
In Jornal Económico Online (O) - 13/05/2022

Governo dá prémio a cobradores de dívidas
In Correio da Manhã | 18/05/2022
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Organismos públicos devem 34
milhões por ocupação de imóveis
Em oitos anos, foram cobrados 492,6 milhões em
contrapartidas por ocupação de edifícios do
Estado.
In Dinheiro Vivo Online | 18/05/2022

Estado recebe 639 milhões do
Banco de Portugal
Banco central pagou 406 milhões em dividendos e
234 milhões em impostos.
In Diário de Notícias | 18/05/2022

Alexandra Leitão diz que recurso
a outsourcing causa perda de massa crítica na
Administração Pública
A ex-ministra da Modernização e da Administração Pública apontou as vantagens e desvantagens
inerentes à transversalidade dos centros de
competência e defendeu que a responsabilidade
das decisões deve ser sempre imputada aos
políticos e não aos cientistas e peritos
In Público Online | 18/05/2022

Bazuca europeia foi desilusão em

áreas, os hospitais privados estão a pagar os
preços de Oslo
In Expresso - Economia | 20/05/2022

Portugal só usou 13% do PRR em
2021 e assim atrasa 600 milhões de euros em
investimentos
Conselho das Finanças Públicas nota que o governo
conseguiu travar dívida e despesa de investimento, o que ajudou a baixar o défice e a dívida.
In Dinheiro Vivo Online | 20/05/2022

OE 2023 - TC antecipa
parecer à Conta Geral do Estado
Tribunal de Contas passa a emitir recomendações
em setembro, a tempo da discussão do novo
Orçamento do Estado OE 2023 TC antecipa
parecer à Conta Geral do Estado A Conta Geral
do Estado (CGE) do ano 2021 submetida esta
semana pelo Governo à Assembleia da República
(AR) será apreciada pelo Tribunal de Contas a
tempo da apresentação e discussão no Parlamento
da proposta de Orçamento do Estado (OE) para
2023 agendada para outubro
In Expresso - Economia | 20/05/2022

2021
In Correio da Manhã | 20/05/2022
PRR. Execução da despesa ficou "muito aquém
do previsto"
In Inevitável | 20/05/2022

Pensões vão ter o maior
aumento dos últimos 15 anos
Inflação não traz só más notícias. Em 2023, os
reformados terão o maior aumento nas pensões
desde pelo menos 2008. Apoios sociais e deduções
fiscais também subirão acima do habitual.
In Expresso - Economia | 20/05/2022

Preços da saúde vão subir nos
próximos meses
Fatura da energia, fármacos, dispositivos
médicos, alimentação e salários vai pesar no bolso
dos doentes Ana Sofia Santos “Estando nós em
Lisboa, Porto, Coimbra, Aveiro ou Faro, em muitas

"Devia haver um pacto social
para o crescimento" - Entrevista a António
Mendonça
Para o bastonário da Ordem dos Economistas, vão
ser necessárias mais medidas para atenuar a
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perda de poder de compra este ano.
In Negócios | 23/05/2022

salário mínimo sem progressão dos seguintes
apaga incentivo para apostar em qualificações
In Diário de Notícias | 24/05/2022

20 câmaras municipais impedidas
de contratar mais funcionários
In Correio da Manhã | 24/05/2022

Aprovada proposta do Livre de
estudo sobre semana de trabalho de quatro
dias
Proposta do Livre para estudo amplo sobre novos
modelos de organização laboral foi aprovada pelos
deputados na votação do Orçamento do Estado
para 2022 na especialidade.
In ECO - Economia Online | 25/05/2022

Função pública sem aumento extra
In Correio da Manhã | 24/05/2022

PS trava aumentos intercalares no
Estado
In Jornal de Notícias | 24/05/2022

OE 2022. Falou-se em "fraude" e
circularam papéis com a definição da palavra
"hipócrita"
In Inevitável | 25/05/2022

Bruxelas avisa - Subida do

LEGISLAÇÃO - MAIO 2022
Resolução da Assembleia da República n.º 10/2022
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Eleição para a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos
Decreto-Lei n.º 32/2022
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Aprova o regime de organização e funcionamento
do XXIII Governo Constitucional
Resolução do Conselho de Ministros n.º 42/2022
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Aprova o Código de Conduta do XXIII Governo
Constitucional
Decreto-Lei n.º 37/2022
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Altera o regime de cobrança de taxas moderadoras no Serviço Nacional de Saúde
Decreto-Lei n.º 38/2022
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PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Altera orgânicas de diversos serviços e organismos
da administração direta e indireta do Estado no
âmbito da execução do Plano de Recuperação e
Resiliência
Portaria n.º 152/2022
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Procede à décima segunda alteração do Regulamento Específico do Domínio da Inclusão Social e
Emprego
Decreto Regulamentar Regional n.º 7/2022/M
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
Fixa a dotação de cargos dirigentes da Inspeção
Regional de Finanças

INFOQUADROS

GRANJA DO TEDO

A freguesia de Granja do Tedo pertence ao município de Tabuaço, Distrito de Viseu, que foi sede de
concelho até 1834, altura em que foi integrada no também extinto concelho de São Cosmado.
A aldeia deve o seu nome ao cavaleiro D. Thedon Ramires que conquistou muitos territórios aos mouros e
aqui mandou construir a sua casa da qual fazia parte uma granja e um extenso olival.
Se pretende um local tranquilo, chegou ao sítio certo. No centro da aldeia poderá admirar vários edifícios
de traça original, com varandas típicas de madeira, como a casa dos Oliveira Cardoso, do séc XVIII, a
Igreja Matriz e o Forno Comunitário. Admire, ainda, a capela da Senhora do Socorro, o Fontanário e o
Pelourinho, assim como os moinhos (água).
Se não quiser aventurar-se sozinho e, se é daqueles que gosta de saber mais, faça os ou um dos percursos
pedestres organizados pela associação local. A aldeia tem muitos vestígios do período romano, como é o
caso dos troços de viação antiga que ligam a Granja do Tedo a Longa e a Leomil; do período medieval como
as ruínas do antigo Mosteiro beneditino de São Fraústo; do séc XVII; do séc. XVIII e do séc. XIX.
Se gosta de se sentir rodeado da verde natureza, aprecie os sabugueiros plantados por toda a aldeia. Se
os gostar de ver floridos e de se divertir, junte o útil ao agradável e vá no mês de maio à festa do
Sabugueiro em flor.
Fonte:https://www.aldeiasdeportugal.pt/aldeia/granja-do-tedo/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Granja_do_Tedo
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CULTURA E LAZER
SINDICATO DOS
QUADROS TÉCNICOS DO
ESTADO E ENTIDADES
COM FINS PÚBLICOS

Fonte:http://www.bnportugal.gov.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=1694%
3Acontemporanea-centenaria&catid=173%3A2022&Itemid=1691&lang=pt

PROTOCOLOS
Protocolo Lugar ao Sol –
Agora com 2 noites de oferta
– Pack 7+2 noites grátis de alojamento,
2 pessoas, por apenas 34,00€ pouco
mais 3€/noite em dezenas de hotéis
em Portugal e Espanha
– Pack 9+2 noites grátis de alojamento, 2 pessoas, por apenas 39,00€ pouco mais 3€/noite em dezenas de
hotéis em Portugal e Espanha
Ver ou comprar
Contactos:
Largo Alexandre Jorge, 5 - 2530-728 Santa Bárbara (LNH)
Tel. 261 422 363 | Tlm. 965 635 000
www.lugaraosol.pt
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www.lugaraosol.pt

Lisboa - Sede
Campo Grande, 382 C 3ºD
1700-097 Lisboa
Tel.: 213 860 055
(3 linhas)
Tel. Móvel: 961724106/
961880239/963773017
Fax: 213 860 785
ste@ste.pt
Horário de atendimento:
2ª a 6ª - 9:00-20:00
Sec. Regional do Porto
R. Fernandes Tomás, 424,
5.º andar - Sala 12
4000-210 Porto
Tel./Fax: 222 004 630
Tel. Móvel: 938648672
porto@ste.pt
Horário de atendimento:
2ª, 4ª e 6ª - 10:00-18:00
3ª e 5ª - 11:00-19:00
Sec. Regional de Coimbra
Av. Fernão de Magalhães,
676, 3º andar - Sala 3
3000-174 Coimbra
Telef.: 239 838 176
Fax: 239 825 186
Tel. Móvel: 925783119
coimbra@ste.pt
Horário de atendimento:
2ª,a 6ª - 14:00-19:00
Sec. Regional de Évora
Alcárcova de Baixo, 54
Sala B
7000-841 Évora
Tel.e Fax: 266 744 771
evora@ste.pt
Sec. Regional do Algarve
Ed. Ninho de Empresas
Piso 2, Gab. 13
Estrada da Penha
8000-489 Faro
Tel. Móvel:
925494067/925494065
algarve@ste.pt
Sec. Regional da Guarda
R. Alm. Gago Coutinho,
10, 1º - Centro Dto. Fte.
6300-Guarda
guarda@ste.pt
Tel. Móvel: 961724137
Sec. Regional de Viseu
R. do Gonçalinho, 53
Sala 6
3500-137 Viseu
viseu@ste.pt
Tel. Móvel: 961879731
Sec. Regional dos Açores
R. do Rego, 24 - 1º andar
9700-161 Angra do
Heroismo
Tel.e Fax: 295 217 079
acores@ste.pt
Sec. Regional da Madeira
R. Câmara Pestana, 6
1º andar - Sala D
9000-043 Funchal
Tel. Móvel:
925494067/925494065
madeira@ste.pt
Diretora
Rosa Sousa

