
Quinta de Sarney? E 
mentira, diz o porta-voz. § 
"É mentira" — assim a porta-voz da 

Presidência da Repiblica, Carlos Hen
rique de Almeida Suitos, reagiu ontem 
à informação divulgada, domingo, pelo 
jornal português O Semanário de que o 
presidente Sarney teria comprado uma 
casa em Sintra, a 30 juilômetros de Lis
boa, por um milhão de dólares. Em Por
tugal, o jornalista Edson de Castro ten
tou visitar a propriedade, ontem, mas foi 
impedido pelo caseiro: "Temos ordens 
de não deixar ninguém entrar. Se o se
nhor quiser conhecer dentro do palácio 
peça autorização ao presidente Sarney. 
Ele é quem manda agora". 

Em Brasília, porém, o porta-voz ga
rantiu que "não existe nenhuma quinta" 
— como são chamadas em Portugal as 
grandes propriedades. Quando um jor
nalista argumentou queo imóvel já teria 
sido visitado por um repórter, Carlos 
Henrique mandou um recado: "Diga a 
ele que passo uma procuração para que 
possa usufruir, vender e ficar com o re
sultado se ela for do presidente Sarney". 

O ex-ministro da Pievidência Social 
e secretário da Educa;áo e Cultura do 
Rio de Janeiro, Raphael de Almeida Ma
galhães — citado pelo jornal português 
como um dos políticos e empresár ios 
brasileiros que têm "qiintas" em Sintra 
— também negou: "Eu tostaria muito de 
ter um apartamento, mesmo que fosse 
pequeno, ou um quartinho em Portu
gal", disse, rindo. "Item precisava ser 
em Sintra, poderia ser em Lisboa mes
mo. Mas, infelizmente, a notícia não é 
verdadeira", acrescer.tou. 

"Quinta de Sarney" 

A partir da revelação do Semanário, 
o jornalista Edson Castro esteve em Sin
tra e visitou a propriedade — que é co
nhecida na região como ' a quinta do 
presidente brasileiro" — localizada na 
estrada de Chão de Meninos, n° 52, próxi
ma à rodovia que liga Sintra às praias de 
Cascais, perto de dois importantes pon
tos turísticos: o Palácio de Pena e o Cas
telo dos Mouros. 

A "quinta de Sarney" chama-se, na 
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Sarney: comprou ou não? 

verdade, Quinta dos Lagos, e teria sido 
comprada pelo presidente há menos de 
seis meses. Segundo motoristas de táxi 
contatados pelo repórter, o investimen
to estrangeiro vem aumentando na re
gião, principalmente da parte de brasi
leiros. 

Um policial da Guarda Nacional 
Republicana informou que Sintra abri
ga também a residência de campo do 
embaixador do Brasil em Portugal, Al
berto da Costa e Silva. 

A "quinta" visitada pelo repórter é 
uma construção do século passado, que 
pertenceu a uma t rad ic iona l famíl ia 
portuguesa, os Moraes, tendo sido com
prada há 20 anos por um conde francês. 
O t e r r e n o tem aproximadamente dez 
hectares e, no meio dos jardins, existe 
uma piscina natural, que recebe água 
que desce do alto da montanha. O pala
cete , segundo os caseiros, muito mal 
conservado, possui dez quartos e salão 
de festas. Após impedir que o jornalista 
visitasse a propriedade, o caseiro infor
mou que os responsáveis pela "quinta 
de Sarney" eram dois advogados brasi
leiros, que haviam deixado instruções 
para que ninguém entrasse no palacete. 


