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Ficha Técnica
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Os jovens são um potencial va-
lioso e, como tal, absolutamente 
estratégico para o Concelho de 
Mafra: porque a juventude capta 
a mudança com mais facilidade; 
aceita a diferença de cada indiví-
duo; participa ativamente em cau-
sas; e, pese embora muitas vezes 
questione o mundo em que vive, 
tem o mérito de alimentar a es-
perança!

Nesta medida, implementar uma 
política municipal de juventude é 
muito mais do que criar condições 
para o desenvolvimento integral 
dos jovens, nas suas vertentes fí-
sica, inteletual e social, de modo 
a que, independentemente de fa-
tores familiares, socioeconómi-
cos ou geográficos, todos tenham 
igualdade de oportunidades com 
vista à sua plena integração na 
vida ativa.

Na verdade, implementar uma 
política municipal de juventude é, 
também, estimular o sentido de 
serviço à comunidade e fomentar 
a participação cívica. Em suma, 
queremos desafiar os jovens a 
tomar parte na construção des-
te projeto comum que é o Con-
celho de Mafra!

Ora, a grande virtude deste desa-
fio do presente é que ele assume 
um inequívoco sentido do futuro: 
porque jovens competentes e au-
tónomos, conscientes e responsá-
veis, críticos e participantes, serão 
sem dúvida cidadãos de pleno 
direito!

Para tal, a Câmara Municipal 
adotou uma visão holística: por 
um lado, antecipa respostas às 
necessidades próprias, e em cons-
tante mudança, que caracterizam 
a juventude enquanto etapa da 
vida; por outro lado, desenvolve 
uma política transversal a todas 
as áreas nas quais o município tem 
competências. Afinal, investir na 

educação, na cultura, no despor-
to, no ambiente ou até mesmo nas 
acessibilidades, é investir para a 
juventude! 

Por isso, ao longo das páginas 
deste boletim, noticiam-se proje-
tos para os jovens, seja na ótica 
da formação, da informação ou da 
animação, seja ainda na consoli-
dação de uma relação de diálogo 
permanente com o município. Po-
rém, na ótica da transversalidade, 
divulga-se também a panóplia de 
intervenções municipais que são 
realizadas ao serviço da promo-
ção da atratividade do territó-
rio.

Ora, um território mais atrativo 
depende da qualidade das suas 
infraestruturas, que fazem a dife-
rença no quotidiano dos residen-
tes e que propiciam condições ao 
investimento. Depende ainda da 
beleza dos seus espaços públicos 
e privados, que atraem visitantes 
e turistas (neste capítulo, não 
posso deixar de sublinhar o pro-
jeto “Ecos de cor, Mafra em flor”, 
detalhadamente apresentado nas 
páginas centrais). E depende, so-
bretudo, das pessoas que lhe 
dão vida, especialmente dos 
mais jovens!

Justamente, foi este o espírito 
da mensagem endereçada por 
Sua Excelência o Presidente da 
República Portuguesa, Profes-
sor Doutor Marcelo Rebelo de 
Sousa, por ocasião da cerimónia 
pública que realizou em Mafra e 
na qual elegeu os jovens do nosso 
Concelho como convidados espe-
ciais.

É esta juventude valorosa – que 
o Presidente de todos os portu-
gueses adjetivou de “ambiciosa”, 
“tenaz” e “exigente” – que tan-
to nos motiva a querer fazer de 
Mafra um Concelho (cada vez 
mais) Jovem!

A grande virtude deste 

desafio do presente 

é que ele assume um 

inequívoco sentido 

do futuro: porque 

jovens competentes e 

autónomos, conscientes 

e responsáveis, críticos e 

participantes, serão sem 

dúvida cidadãos de pleno 

direito!
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Plano Estratégico para a Juventude 
do Concelho de Mafra
Afirmar Mafra como “Um Concelho (cada vez mais) Jovem”. Com esta visão, a Câmara Municipal elaborou o Plano 
Estratégico para a Juventude do Concelho de Mafra, para o horizonte de 2016 a 2020, que tem por destinatários 
os jovens dos 10 aos 29 anos. Este instrumento de gestão, que obteve parecer favorável do Conselho Municipal de 
Juventude de Mafra (CMJM) e recebeu a aprovação unânime da Assembleia Municipal, é o resultado de um trabalho de 
diálogo alargado e estruturado com os principais interessados: os jovens.

Considerando que este é o pri-
meiro plano, entendeu-se ser 
necessário obter um retrato, tão 
completo quanto possível, não 
apenas da caracterização da po-
pulação jovem, mas também dos 
projetos em curso, das infraes-
truturas existentes e das entida-
des parceiras que operam neste 
âmbito, para além das áreas de 
interesse e das expetativas dos 

jovens. 
Assim, na elaboração do diag-

nóstico de caracterização da si-
tuação atual, e a par da análise 
de documentação estatística, 
bibliográfica e legislativa, pro-
cedeu-se à recolha exaustiva de 
dados junto dos serviços autár-
quicos e, igualmente, de entida-
des externas, locais e nacionais, 
possibilitando a identificação de 

constrangimentos e de oportuni-
dades. 

Paralelamente, foram ouvidos 
os representantes dos jovens no 
CMJM (ver caixa “O que é o Con-
selho Municipal de Juventude?”) 
e aplicou-se um detalhado ques-
tionário online, tendo sido obti-
das 1.467 respostas, abrangen-
do jovens de todas as Freguesias 
do Concelho de Mafra, as quais 

foram tidas em consideração na 
definição da estratégia.

Organizado em oito capítulos 
e dois anexos, este documento 
assenta em seis valores funda-
mentais (confiança, cidadania, 
inclusão, participação, transver-
salidade e eficiência), estrutu-
rando o seu plano de ação em 
função de pilares de intervenção 
que enquadram objetivos e pro-

jetos, preconizando-se uma es-
tratégia concertada e articulada 
tanto ao nível das diversas áreas 
de intervenção municipal, como 
também dos agentes locais. 

Consulte o Plano Estratégi-
co para a Juventude do Con-
celho de Mafra:

http://www.cm-mafra.pt/sites/
default/files/plano_estrategico_
para_a_juventude.pdf

DESTAQUE

Trabalhar em rede 
com os jovens e entre 
os diversos parceiros

Promover a plena 
integração, inde-

pendentemente da 
diferença de cada 

indivíduo.

Reduzir o abandono 
escolar precoce e a 
taxa de desemprego 
jovem; Fomentar a 

relação entre“esco-
las-empresas-insti-

tuições”; Incentivar a 
criatividade, a inova-
ção e a mobilidade.

Fomentar a cidadania 
ativa, a participação 

cívica, o voluntariado, 
o associativismo e a 

realização de ativida-
des de solidariedade 

intergeracional.

Promover o acesso à 
cultura, ao turismo, 

ao desporto e ao 
lazer; Dinamizar a 

atratividade do Con-
celho para a popula-

ção jovem

Promover a saúde, a 
prevenção de riscos, 
a sensibilização am-
biental e o desenvol-
vimento sustentável.
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COMUNICAR

INCLUIR

CONHECER

PARTICIPAR

DESFRUTAR

VIVER

6 
PILARES

17 
OBJETIVOS

39 
PROJETOS

É o órgão consultivo do Município de Mafra sobre matérias 

relacionadas com as políticas de juventude, integrando re-

presentantes não só dos órgãos autárquicos e das juventudes 

partidárias, mas também das associações jovens e equipara-

das a associações juvenis. Tem competências na emissão de 

pareceres, acompanhamento, divulgação, informação e edu-

cação.

Mais informações:

http://www.cm-mafra.pt/pt/municipio/juventude/conselho-

-municipal-de-juventude

O que é o Conselho Municipal 
de Juventude?
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As “Jornadas da Juventude”, 
organizadas pela Câmara Muni-
cipal, são um ponto de encontro 
dos jovens do Concelho, mas 
sobretudo um espaço de infor-
mação, formação e animação, 
integrando múltiplas iniciativas 
nos mais diversos locais. 

Nesta programação assume 
destaque a “Feira das Profis-
sões”, que promove o conheci-
mento da oferta escolar e profis-

sional, através da divulgação de 
cursos e de atividades das esco-
las profissionais, universidades, 
institutos superiores e entidades 
militares, mas também a “Mafra 
Lan Party”, um festival non-stop 
de jogos de computador e de vi-
deojogos, onde podem participar 
em torneios ou simplesmente 
desfrutar de vários jogos de con-
sola na zona de exposição.

Para além destes destaques, na 

Jornadas da Juventude:
informar, formar e animar!

Contribuindo para estimular a 
criatividade e a inovação, bem 
como para promover a partici-
pação e envolvimento dos jovens 
na comunidade, a Câmara Muni-
cipal de Mafra promove o projeto 
“Banco de Ideias da Juventude”. 

Baseado na lógica do orçamen-
to participativo, o projeto tem 
como principal objetivo incen-
tivar os jovens/ estudantes, na 
faixa etária dos 10 aos 25 anos, a 
apresentar ideias para possíveis 
eventos ou outras atividades a 
implementar quer na comunida-
de onde residem, quer na oferta 
disponibilizada pela Câmara Mu-
nicipal.

Para se submeter as ideias é ne-
cessário preencher um formulá-
rio online em www.cm-mafra.pt, 

no qual deve constar o nome da 
ideia, a descrição dos objetivos, 
bem como a fundamentação da 
sua importância.

Os contributos serão, poste-
riormente, analisados pela Au-
tarquia, a qual se compromete 
a analisar a viabilidade dos pro-
jetos, de acordo com os critérios 
sociais, materiais e financeiros.

Banco de ideias 
da juventude

JUVENTUDE

edição de 2016 das “Jornadas da 
Juventude”, que se prolonga até 
15 de abril e se destina aos jo-
vens dos 14 aos 29 anos, eviden-
ciam-se os workshops temáticos 
que proporcionam o desenvolvi-
mento de novas experiências. Na 
área do entretenimento, referen-
ciam-se o espetáculo teatral “O 
Manual da Felicidade”, o Ciclo de 
Jazz e o concerto pela Orquestra 
Clássica Metropolitana.

ram abordados os objetivos dos 
vários programas locais e na-
cionais, as áreas de atividades e 
os direitos e deveres dos jovens 
voluntários.

Neste âmbito, a Câmara Muni-
cipal promove o projeto “Bolsa 
de Voluntariado do Concelho de 
Mafra”, que tem como objetivo 
principal fomentar a ocupação 
dos tempos livres dos munícipes 
através da participação solidá-
ria em ações de voluntariado a 
desenvolver em instituições/ 
entidades do Concelho, que os 
enquadram em atividades so-
cialmente úteis. A esta Bolsa 
podem-se candidatar todos os 
cidadãos residentes no Concelho 
de Mafra com idade igual ou su-
perior a 18 anos.

A Câmara Municipal de Mafra 
organizou novamente um con-
junto de atividades lúdico-pe-
dagógicas para ocupação dos 
tempos livres dos alunos das 
escolas básicas do primeiro ciclo 
e das crianças dos jardins de in-
fância durante a interrupção leti-
va da Páscoa.

A iniciativa decorreu entre os 
dias 21 de março e 1 de abril, 
sendo que as atividades se en-
contraram subordinadas a temá-
ticas semanais. 

Neste sentido, a programação 
da primeira semana teve como 
tema “Páscoa Criativa” e incluiu 
jogos pré-desportivos, de mul-
timédia e de mesa e oficinas 
criativas, que pretenderam sen-
sibilizar os participantes para a 

No âmbito do programa “Jor-
nadas da Juventude”, a Autar-
quia promoveu o “Voluntariado 
Jovem: de Mafra à Europa”, uma 
ação de esclarecimentos sobre 
os requisitos necessários para 
se ser jovem voluntário. Esta 
ação enquadra-se numa estra-
tégia alargada de estímulo e de 
valorização da participação dos 
jovens na vida da comunidade, 
ao mesmo tempo fomentando os 
valores cívicos e de solidarieda-
de.

A iniciativa, organizada em 
conjunto pelo Município e pela 
Associação Juvenil ProAtlânti-
co, pretendeu divulgar as ações 
de voluntariado que existem tan-
to no Concelho de Mafra como a 
nível europeu. Nesta sessão fo-

reciclagem e reutilização de ma-
teriais, na ótica da preservação 
do ambiente. Integrou, ainda, 
ateliers didáticos e workshops.

Para a segunda semana, o 
programa das ações desenvol-
vidas junto dos mais pequenos 
foi elaborado sobre a temática 
“Educação para a Saúde”. Neste 
período, os participantes tiveram 
a oportunidade de assistir a pe-
ças de teatro, a exemplo de “O 
dia em que a barriga rebentou” 
e “Cárie e bactéria”. Destaca-
ram-se ainda os workshops e as 
diversas oficinas, nos quais, de 
acordo com o tema proposto, se 
sensibilizaram os alunos para a 
adoção de comportamentos ali-
mentares saudáveis e se incuti-
ram hábitos de higiene oral. 

Atividades na 
interrupção letiva

Município promove 
voluntariado jovem
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Queres ficar ON no mundo la-
boral, desenvolvendo diversas 
competências pessoais, profis-
sionais e sociais? 

“Geração ON” é um programa 
da Câmara Municipal que possi-
bilita os jovens do Concelho, com 
idades entre os 16 e 25 anos e 
com o 9.º ano (ou frequência do 
mesmo no ano letivo em curso), 
desenvolver uma primeira expe-
riência no mundo do trabalho, na 
interrupção letiva do verão.

Ocupando os seus tempos li-
vres, os jovens podem, exploran-
do a sua vocação profissional, 
realizar diversas atividades tan-
to nos serviços municipais como 
noutras entidades locais de aco-

lhimento, assim adquirindo no-
vos conhecimentos e tendo direi-
to a uma retribuição financeira.

Para além de dotar os partici-
pantes de algumas ferramentas 
úteis para o início da sua vida 
laboral, esta iniciativa pretende, 
ainda, proporcionar a criação 
de espaços de intercâmbio com 
profissionais, assim como poten-
ciar a capacidade de intervenção 
e participação social e cívica dos 
jovens, transformando-os em 
agentes motores do desenvolvi-
mento comunitário.

As informações relativas ao 
processo de candidatura para a 
próxima edição serão disponibili-
zadas no site do Município.

Experiência profissional 
para jovens

JUVENTUDE

ras,  nas mais diversas áreas, 
contribuindo, desta forma, para 
o desenvolvimento de conhe-
cimentos, mas também para a 
aquisição de hábitos saudáveis. 
Em simultâneo, num ambiente 
lúdico, recreativo e educativo, 
também se promove a cidadania, 
a autonomia e a tolerância. 

As “Férias (cri)ativas da Pás-
coa” destinaram-se aos jovens 
entre os 10 e os 13 anos. O 
programa teve como temática 
“Descoberta da ruralidade, mari-
timidade e património” e incluiu 
jogos pré-desportivos, coletivos 
e de tabuleiro, visitas ao Museu 
do Mar Rei D. Carlos, oficinas de 
música, ações de sensibilização 
e workshops de surf e de inicia-
ção à floricultura.

No âmbito da política de juven-
tude, a Câmara Municipal pro-
move a organização continuada 
de projetos de ocupação de tem-
pos livres nas interrupções leti-
vas para os jovens do Concelho 
de Mafra.

As “Férias (cri)ativas” reali-
zam-se tanto nas interrupções 
letivas da Páscoa e do Natal 
como nas férias do verão. Conso-
ante o período em que decorrem 
e a faixa etária que abrangem, o 
Município disponibiliza um pro-
grama específico e diversificado 
de atividades, as quais podem ter 
uma componente mais lúdica ou 
mais formativa.

Esta iniciativa pretende pro-
porcionar aos jovens a vivência 
de experiências enriquecedo-

Férias (cri)ativas 
ocupam os jovens

A Câmara Municipal está a de-
senvolver uma ação de promo-
ção do associativismo juvenil, in-
formando sobre os mecanismos 
de apoio municipais e nacionais 
que estão disponíveis para estas 
associações. 

No âmbito municipal, a Autar-
quia implementou o Programa 
de Apoio ao Associativismo, atri-
buindo comparticipações finan-
ceiras destinadas a promover a 
atividade regular de associações 
juvenis, mas também nas áreas 
da cultura e desporto para os 
escalões sub18 federados. Para 
2016, as candidaturas estão 
abertas até ao dia 15 de abril, 
sendo que a respetiva informa-
ção está disponível na página 
eletrónica do Município.

As associações juvenis tam-
bém podem usufruir dos pro-
gramas de apoio a nível nacio-
nal, mas, para tal, têm de estar 
inscritas no Registo Nacional do 
Associativismo Jovem (RNAJ), 
um arquivo que constitui um 
instrumento de identificação e 
reconhecimento, no qual podem 
registar-se as associações de 
jovens, estudantis, respetivas fe-
derações, entidades equiparadas 
e grupos informais. Dos apoios 
disponíveis, destacam-se: PAE 
– Programa de Apoio Estudantil, 
PAI – Programa de Apoio In-
fraestrutural, FORMAR – Apoio 
Formativo Plurianual, FORMAR 
– Apoio Formativo Anual e PAJ – 
Programa de Apoio Juvenil. Dis-
tintos nos seus objetivos, estes 
programas regulam a atribuição 
de comparticipações financeiras 
e apoiam o desenvolvimento de 
atividades das associações.

Apoio às 
associações
 juvenis
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CULTURA | TURISMO

Ministro da 
Cultura 
visita Mafra 

O Município de Mafra recebeu 
a visita do Ministro da Cultura, 
João Soares, a qual constituiu 
uma oportunidade para, em 
reunião com o Presidente da 
Câmara Municipal, Hélder Sou-
sa Silva, analisar projetos que 
são estruturantes para reforçar 
a dinâmica de promoção cultu-
ral do Concelho de Mafra, com 
destaque para a recuperação 
dos carrilhões e a instalação 
do Museu da Música, sobre os 
quais o representante do Gover-
no declarou “acarinhar com es-
pecial atenção”.

Nesta reunião, que antecedeu 
uma visita ao Palácio Nacional 
de Mafra e às instalações muni-
cipais existentes no monumento 
(antiga Câmara), foram analisa-
dos não só os referidos dossiês, 
mas também a candidatura a 
Património Mundial da UNES-
CO do conjunto formado pelo Pa-
lácio, Jardim do Cerco e Tapada 
Nacional de Mafra, a comemo-
ração do tricentenário do lan-
çamento da primeira pedra do 
Monumento de Mafra, a orga-
nização do Prémio Internacio-
nal de Composição “Órgãos do 
Palácio Nacional de Mafra”, bem 
como a participação na Rede 
Europeia das Cidades com Ór-
gãos Históricos (ECHO), cuja 
presidência será assumida por 
Mafra em 2017.

Afirmando que “a autarquia 
tem feito um trabalho positivo 
no desenvolvimento destes dos-
siês”, o Ministro da Cultura su-
blinhou a “cooperação excelente 
entre a Câmara Municipal e o Go-
verno”, declarando que pretende 
valorizar esta sinergia.

O representante do Governo 
foi convidado a assinar o Livro 
de Ouro do Município, no qual se 
referiu a Mafra como uma “refe-
rência histórica maior da nossa 
Pátria, Portugal, que deve ser 
honrada e valorizada sempre, o 
que farei enquanto Ministro da 
Cultura e enquanto cidadão por-
tuguês”.

Na representação do Município, 
integrada no stand da Entidade 
Regional de Turismo da Região 
de Lisboa, os visitantes experi-
mentaram a sensação de surfar 
uma onda, assistiram às mos-
tras de artesanato ao vivo e às 
demonstrações dos parceiros da 
Tapada Nacional de Mafra (Am-
bifalco e Apistrela), participaram 
nas provas de vinho, nas degus-
tações de produtos endógenos 
(morango, limão, pera rocha e 

ouriço-do-mar), de doçaria tra-
dicional (trouxas da Malveira e 
Pão do Ó da Carvoeira) e de Pão 
de Mafra… ou tiraram uma foto-
grafia no âmbito do passatempo 
“Selfie Frame”.

Considerando a dupla valência 
da feira, no contacto com pro-
fissionais e turistas, a Câma-
ra Municipal apresentou a sua 
adesão à rede social Instagram 
e uma aplicação turística para 
smartphones e tablets.

Município de Mafra 
participa na BTL
O Município de Mafra marcou presença na edição 
de 2016 do salão de referência para a indústria 
do turismo nacional: a Bolsa de Turismo de Lis-
boa (BTL), que se realizou na FIL, reunindo mais 
de 75 mil visitantes, dos profissionais ao público 
em geral. A participação municipal evidenciou 
as experiências singulares da oferta turística do 
Concelho.

Disponível nos sistemas An-
droid, iOS e Windows phone, 
este é um produto informativo 
sempre em construção, dispo-
nibilizando conteúdos em por-
tuguês e inglês sobre locais de 
interesse turístico, devidamente 
georreferenciados.

Destaque para a função “Aqui 
Perto”, com recurso à realidade 
aumentada: basta colocar o tele-
móvel diante dos seus olhos para 

Guia turístico 
no seu telemóvel
Mafra tem uma nova aplicação móvel.
Descarregue-a gratuitamente e passe a ter, no 
seu smartphone ou tablet, um guia turístico 
para o território que é campo e praia, história 
e modernidade.

que este lhe dê imediatamente 
toda a informação relevante so-
bre o cenário que tem à frente.

Complementando outros meios 
de comunicação municipais, tais 
como o site turístico bilingue, 
os folhetos, os mapas e o aten-
dimento nos postos de turismo, 
esta aplicação valoriza os ativos 
concelhios, tendo por objetivo 
aumentar a fidelização e os tem-
pos de permanência dos turistas.

Qualificação do 
Alojamento Local

O Município de Mafra é pionei-
ro na adesão ao “Programa de 
Valorização e Qualificação do 
Alojamento Local – quALity”, 
que a Associação da Hotelaria, 
Restauração e Similares de Por-
tugal está a implementar a nível 
nacional. 

Reconhecendo que o Alojamen-
to Local assume uma crescente 
dimensão no contexto turístico 

português, (e, especialmente, na 
costa marítima do Concelho de 
Mafra), este programa pretende 
contribuir para a qualidade da 
oferta. Para tal, preconiza-se a 
implementação de um novo con-
ceito, com a criação de uma mar-
ca, bem distinguida pela procura, 
que seja sinónimo de alojamento 
reconhecido pela qualidade dife-
renciadora.
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evento que reúne a elite do surf 
mundial.

A atribuição desta distinção 
traduziu, ainda, a valorização do 
seu contributo na promoção e na 
divulgação das condições únicas 
das nossas ondas, em especial 
no âmbito do processo de can-
didatura da Ericeira a Reserva 
Mundial de Surf e, após a consa-
gração, no desempenho das fun-
ções de guardião honorário.

A praia de Ribeira d’Ilhas foi o 
palco do Ericeira World Junior 
Championships 2016, dedicado 
aos melhores surfistas sub-21. 
Durante os dias 4 e 13 de janei-
ro, 48 rapazes e 18 raparigas 
disputaram as ondas da Ericeira 
para ganharem os títulos mun-
diais masculino e feminino. Nes-
ta edição, apoiada pela Câmara 
Municipal de Mafra, Portugal 
foi representado pelas surfistas 
Teresa Bonvalot, Camilla Kemp, 
Carol Henriques e pelo ericeiren-
se Tomás Fernandes. 

Nas palavras do Presidente da 
Câmara Municipal, o campeona-

Por ocasião da comemoração 
dos 20 anos da carreira interna-
cional de Tiago Pires como atleta 
de alta competição, a Câmara 
Municipal homenageou o surfis-
ta português, que levou o nome 
da Ericeira além-fronteiras, com 
a Medalha de Mérito Municipal, 
Grau Ouro – a mais elevada con-
decoração. A atribuição desta 
medalha foi deliberada por una-
nimidade e vai ser entregue na 
sessão solene do Dia do Municí-
pio, comemorado a 5 de maio.

O Executivo Municipal funda-
mentou a sua decisão no reco-
nhecimento do sucesso do sur-
fista. Dos vários títulos ganhos, 
destaca-se o de vice-campeão 
do mundo júnior e a participação 
no World Championship Tour, 

to constituiu, “para a Ericeira, 
mais uma oportunidade estra-
tégica para dar visibilidade às 
condições naturais únicas para 
a prática do surf e à vocação so-
ciocultural do seu território”.

Os surfistas que dominaram 
as ondas e saíram vencedores 
do Ericeira World Junior Cham-
pionships foram o brasileiro Lu-
cas Silveira e a australiana Isa-
bella Nichols.

O evento contou com o forte in-
vestimento da Câmara Municipal 
de Mafra, para além do apoio do 
Turismo de Portugal, Billabong, 
Moche, Hertz e Fonte Viva. 

Ericeira recebeu 
2.º maior evento 
de surf do mundo

Tiago Pires 
é homenageado

Comprovando as suas poten-
cialidades para acolher grandes 
competições no âmbito dos des-
portos de deslize, a Ericeira re-
cebeu a etapa inaugural da Liga 
Moche 2016, organizada pela 
Associação Nacional de Surfis-
tas com o apoio da Câmara Mu-
nicipal, entre 18 e 20 de março.

“Inaugurar, em Ribeira d’Ilhas, 
a competição que elege o me-
lhor surfista português é uma 
espécie de «regresso a casa», já 
que, em 1977, foi esta praia que 
recebeu o primeiro campeonato 
nacional”, declarou o Presidente 
da Câmara Municipal.

Gony Zubizarreta e Camilla 
Kemp foram os vencedores.

Melhores surfistas 
nacionais em 
Ribeira d’Ilhas

TURISMO

“Visit Mafra”no InstagramDepois do Facebook, o Município de Mafra chegou ao 

Instagram, popular plataforma de partilha de imagens e 

vídeos (formatos de conteúdos que geram maior intera-

ção nas redes sociais) e que conta atualmente com mais 

de 400 milhões de utilizadores ativos em todo o mundo.

Neste sentido, foi criada a conta “Visit Mafra”, vocacio-

nada para promover uma maior visibilidade dos produtos 

turísticos do Concelho de Mafra, através de uma comu-

nicação de proximidade e interativa não só com os re-

sidentes, mas também com os visitantes ou potenciais 

visitantes.
As publicações inseridas no Instagram estão disponíveis 

nas línguas portuguesa e inglesa.

PEDRO MESTRE/ANS

PEDRO MESTRE/ANS
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CULTURA

Bandas e Orquestra  
estreiam Casa da Música
Valorizando o património musical, a Câmara Municipal promove o “Ciclo de Música – Bandas 
Filarmónicas e Orquestra do Concelho de Mafra”. Este é o primeiro ciclo de concertos na Casa 
da Música Francisco Alves Gato, integrada no Complexo Cultural Quinta da Raposa, em Mafra, 
unindo o passado ao presente: o espaço que tem o nome do saudoso carrilhanista mafrense 
recebe o talento dos nossos músicos de hoje.

Neste novo espaço atuam a 
Escola de Música da Casa do 
Povo da Enxara do Bispo, a As-
sociação Musical Nossa Senho-
ra do Livramento, a Orquestra 
Sinfónica de Jovens da Junta 
de Freguesia de Santo Isidoro, a 
Escola de Música Juventude de 
Mafra, a Sociedade Recreativa e 
Musical de Vila Franca do Rosá-
rio, a Filarmónica Cultural Ericei-
ra e a Sociedade Filarmónica 1.º 

Dezembro da Encarnação, que 
demonstram a dinâmica musical 
do Concelho. Os concertos têm 
entrada gratuita e prolongam-se 
até dia 8 de maio, sempre com 
início às 16 horas.

Enquadrado na estratégica mu-
nicipal de promoção da música, 
este ciclo constitui mais uma 
forma de reconhecer o meritório 
trabalho desenvolvido por estes 
agrupamentos na formação cul-

tural dos munícipes, ao longo de 
diferentes gerações, razão pela 
qual a Autarquia tem vindo a 
implementar uma estratégia de 
apoio ao movimento associativo.

Nela integram-se a atribuição 
de comparticipações financei-
ras, nos termos do Programa 
de Apoio ao Associativismo Cul-
tural, e de bolsas de estudo aos 
seus jovens músicos para a fre-
quência do Conservatório de Ma-

fra. Estão previstas, igualmente, 
atividades como festivais, en-
contros, seminários e ações de 
formação, que serão organiza-
das no âmbito do protocolo cele-
brado pelo Município com a Con-
federação Musical Portuguesa.

Consulte o programa:
http://www.cm-mafra.pt/sites/
default/files/folheto_digital_-_
ciclo_de_bandas.pdf

Mafra integra 
associação de 
cerâmica

O Município de Mafra é um dos 
membros fundadores da Asso-
ciação Portuguesa das Cidades e 
Vilas Cerâmicas (aptCC), da qual 
também fazem parte outros mu-
nicípios com tradição cerâmica.

Elaborados os estatutos, se-
guem-se os procedimentos mu-
nicipais necessários à legaliza-
ção da futura associação, para 
permitir a formulação da candi-
datura ao Agrupamento Europeu 
de Cooperação Territorial das Ci-
dades Cerâmicas (AEuCC).

Atualmente, este Agrupamento 
– uma estrutura com peso insti-
tucional no seio da União Euro-
peia – contempla as associações 
de cidades cerâmicas de Itália, 
França, Roménia e Alemanha, 
contando com mais de uma cen-
tena de cidades.

O principal objetivo da asso-
ciação portuguesa é a defesa, 
a valorização e a divulgação do 
património cultural e histórico 
cerâmico, bem como o inter-
câmbio de experiências entre 
os associados, nomeadamente, 
a nível da conservação do patri-
mónio e o estabelecimento de 
parcerias entre cidades e vilas 
com vínculos tradicionais à ce-
râmica, do tipo produtivo, cultu-
ral ou outros. Pretende, ainda, 
promover a criação artística, a 
difusão da cerâmica tradicional 
e contemporânea e o incentivo 
de relações de cooperação e in-
tercâmbios entre os municípios 
associados.



9

ECONOMIA

A Câmara Municipal, em co-
operação com a Associação do 
Comércio, Indústria e Serviços 
de Mafra (ACISM), proporcionou 
a participação de várias empre-
sas do Concelho no Salão Inter-
nacional do Setor Alimentar e 
Bebidas (SISAB). 

A maior plataforma do mundo 
de negócios na fileira alimen-
tar, onde as empresas nacionais 
encontram os maiores impor-
tadores dos cinco continentes, 
decorreu entre 29 de fevereiro 
e 2 de março, no MEO Arena, em 
Lisboa.

Na 21.ª edição do SISAB, o Mu-
nicípio esteve representado pela 
Frutoeste, Adega Cooperativa da 
Azueira, pastelaria Batalha, Neto 

A Associação Cristã de Empre-
sários e Gestores (ACEGE), com 
o apoio da Câmara Municipal, 
organizou um seminário subordi-
nado ao tema “A certificação efr 
porquê?”, realizado no dia 17 de 
março, na Casa de Cultura D. Pe-
dro V, Mafra. O evento teve como 
principal objetivo promover a re-
flexão sobre as questões relacio-
nadas com a conciliação da vida 
familiar e laboral.

O certificado efr é uma ferra-
menta profissional e inovadora 
que permite gerir os processos 
de conciliação de empresas. O 
efr pretende promover uma nova 
cultura sociolaboral baseada na 
flexibilidade para conseguir um 
maior desenvolvimento, qualida-
de de vida e justiça social.

Os pratos de gamo e javali 
voltaram a estar em destaque 
na 10.ª edição da mostra gas-
tronómica “Sabores da Tapada 
Real”. Organizado pela Câmara 
Municipal e Tapada Nacional de 
Mafra, o evento contou com a 
participação de 14 restaurantes 
do Concelho.

A enriquecer a ementa, junta-
ram-se outros produtos endóge-
nos do Concelho, como o Pão de 
Mafra e os queijos saloios fres-
cos ou curados.

A mostra gastronómica teve o 
apoio do Turismo de Portugal, da 
Entidade Regional de Turismo da 
Região de Lisboa, do Turismo de 
Lisboa, do Matadouro Regional 
de Mafra e do Palácio Nacional 
de Mafra.

No âmbito da Semana Euro-
peia das Startups, iniciativa que 
decorreu em mais de 40 países 
e 200 cidades, a Câmara Munici-
pal dinamizou, na sua incubado-
ra de negócios, Ericeira Business 
Factory, um debate público sobre 
o ecossistema empreendedor do 
Concelho de Mafra. 

Numa sessão que pretendeu 
tornar esta cultura empreen-
dedora mais consistente, enti-
dades públicas, empreendedo-
res, empresários, investidores 
e business angels divulgaram 
ideias, ferramentas e apoios ins-
titucionais para a criação de no-
vos negócios.

No primeiro momento do even-
to, os oradores partilharam os 
seus contributos para que, da 

& Bica, pastelaria Rolo e Lacti-
feita. De forma autónoma par-
ticiparam outras empresas do 
Concelho, nomeadamente, Ti-Ti, 
Fapil, Cergam, Manzwine e Gru-
po Santiago.

Nos três dias reuniram-se 600 
empresas nacionais de 28 se-
tores e cerca de 2.000 compra-
dores internacionais provenien-
tes de 80 países, constituindo, 
assim, uma oportunidade para 
iniciar ou reforçar a vertente ex-
portadora das empresas do nos-
so país. 

Além da vertente da negocia-
ção, também fizeram parte do 
programa do SISAB Portugal 
provas, degustações e espetácu-
los exclusivos.

ideia até ao financiamento, os 
negócios sejam bem-sucedidos. 
Num ambiente mais informal, os 
empreendedores apresentaram 
as suas ideias e os seus projetos, 
fomentando a realização de par-
cerias.

O painel foi constituído pelo 
Vereador da Câmara Municipal 
de Mafra, Hugo Moreira Luís, 
pelo Presidente da Junta de Fre-
guesia da Ericeira, Filipe Abreu, 
pelo representante da Business 
Angels do Oeste, João Ventura, 
e pela representante da Tibness, 
Marta Araújo.

A Ericeira Business Factory 
tem vindo a desenvolver diver-
sas iniciativas, as quais podem 
ser consultadas na sua página 
do Facebook.

Empresas do Concelho 
no SISAB

Certificação 
empresarial

Participação na Startup 
Europe Week

Sabores da 
Tapada Real

Festival do 
Ouriço-do-mar 
na Ericeira
A Ericeira volta a receber o Festival do Ouriço-
-do-mar, a iguaria com tradição nas praias desta 
Vila e que é ícone da alta cozinha mundial. Or-
ganizado pela Câmara Municipal de Mafra com 
o apoio da Junta de Freguesia da Ericeira, a 2.ª 
edição do evento decorre de 7 a 10 de abril.
Após o sucesso da 1.ª edição, o Município voltou 
a lançar o desafio à restauração local para rein-
ventar receitas com este produto endógeno.
Assim, os 12 restaurantes aderentes vão apre-
sentar um menu com pratos variados, como o 
ouriço ao natural, a açorda de ouriços e o risotto 
de ovas de ouriço com espargos e camarão.
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ECOS DE COR. MAFRA EM FLOR

Integrado no movimento “Evadream”, “Ecos de cor, Mafra em flor” 
tem como objetivos estratégicos fomentar o sentido de comunidade, 
melhorar a habitabilidade dos residentes, aumentar a atratividade 
turística, mas também valorizar as potencialidades locais.

Neste sentido, o projeto está associado a singularidades do Conce-
lho de Mafra: por um lado, à música, que faz parte da nossa identi-
dade e que serviu de inspiração ao nome do projeto, pretendendo-se 
que a colocação de flores seja complementada com apontamentos 
musicais, autênticos “ecos” que animarão as ruas, as praças e os jar-
dins coloridos; por outro lado, ao artesanato, fomentando-se a utili-
zação de vasos que são produzidos pela nossa tradicional indústria 
do barro.

Para a concretização deste desafio que é florir o Concelho de Mafra, 
ornamentando os espaços públicos e privados, a Câmara Municipal 
começou por lançar o repto às Juntas e Uniões de Freguesia, en-
quanto dinamizadores locais. Este estendeu-se às associações, entre 

quais as Instituições Particulares de Solidariedade Social, estabele-
cimentos de ensino, Universidades Séniores, Bandas Filarmónicas e 
Orquestra e Agrupamentos de Escuteiros. 

Neste momento, mais de cinco dezenas de parceiros institucionais 
já procederam à assinatura de cartas-compromisso, nas quais de-
claram publicamente a sua adesão à iniciativa e se comprometem a 
colaborar na sua promoção e na divulgação.

Incentivando a participação alargada, estão a ser estabelecidas 
parcerias com agentes económicos locais, de modo a que os muní-
cipes, interessados na adesão ao projeto, possam ter acesso a des-
contos na aquisição de flores, plantas, vasos e outros produtos rela-
cionados. 

A lista de aderentes e dos respetivos descontos pode ser consulta-
da na página eletrónica do Município, em www.cm-mafra.pt.

O objetivo é que esta onda de cor vá progredindo pelo território, 
tendo como próxima meta o Dia do Município, celebrado a 5 de maio.

Ecos
de cor
Mafra
em flor
E se as janelas, as varandas, os jardins e os espaços públicos tiverem flores? 
À pergunta, a Câmara Municipal responde com um desafio: junte-se ao nós para tornar o nosso 
Concelho ainda mais bonito! 
“Ecos de cor, Mafra em flor” é um projeto de todos para todos: das instituições aos munícipes, 
vamos ornamentar o nosso território!
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ECOS DE COR. MAFRA EM FLOR

No dia 20 de março – data do 
equinócio da primavera, em que 
se celebra, tradicionalmente, o 
renascimento da natureza – a 
Câmara Municipal assinalou o 
arranque do projeto “Ecos de 
cor, Mafra em flor”, com a visi-
ta às primeiras ruas, avenidas e 
praças floridas.

De forma criativa, colocaram-
-se flores em vasos e em cande-
eiros nos espaços públicos, pri-

Celebrar o equinócio da primavera… 
com flores!

vilegiando o barro, mas também 
utilizando materiais reciclados.

Os apontamentos de cor esten-
deram-se às janelas e às portas 
das casas das várias localidades, 
em paletes e pneus, em regado-
res, carrinhos de mão e bicicle-
tas e até num original comboio 
de madeira. 

Esta visita estendeu-se por to-
das as freguesias do Concelho 
de Mafra, sendo complementada 

por muitas atividades, tais como 
a caminhada na floresta promo-
vida pela Guarda Nacional Repu-
blicana (GNR), abertura do novo 
Espaço Alfredo Luís Quitério em 
Alcainça, lançamento de balões, 
degustações de produtos locais 
e, acima de tudo, a animação 
pelas bandas filarmónicas, fan-
farra, orquestra e outros agru-
pamentos, que proporcionaram 
“ecos” musicais.
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AMBIENTE

A Câmara Municipal está a pro-
ceder à limpeza e desobstrução 
dos leitos e das margens das 12 
principais linhas de água do Con-
celho de Mafra, numa extensão 
total de cerca de 100 quilóme-
tros.

Através desta intervenção, que 
representa um investimento su-
perior a dois milhões e 400 mil 
euros, pretende-se minimizar 
as condições de ocorrência de 
cheias e, por outro lado, o risco 
da propagação de incêndios, es-
pecialmente no verão, para além 
de promover a saúde pública e 
facilitar o acesso e fruição dos 
espaços ribeirinhos.

A ação consiste na retirada 
da vegetação invasora, árvores 
caídas e todos os detritos que 

Limpeza e desobstrução 
das linhas de água

A Câmara Municipal adquiriu, 
com a aprovação da Assem-
bleia Municipal, um terreno com 
57.124 m2, localizado no lado 
poente da Escola Básica 2,3 e 
contíguo à Estrada Nacional n.º 
8, com vista à construção do 
Parque Ecológico da Venda do 
Pinheiro. 

Este novo polo de lazer para 
as famílias permitirá criar uma 
centralidade na Venda do Pinhei-
ro, integrando zonas verdes, que 
convidam ao contacto com a na-
tureza, e um Centro de Interpre-
tação que valoriza a proximidade 
à nascente do mais importante 
rio do Concelho de Mafra, o rio 
Lizandro. 

Além disso, o parque terá vá-
rios equipamentos para a prática 

Parque Ecológico 
na Venda do Pinheiro

Eficiência energética 
em edifícios municipais

O Município está a participar 
no projeto MOEEBIUS que visa 
dar resposta ao elevado consu-
mo energético nos edifícios e às 
ineficiências na sua operação e 
utilização. Para tal, pretende-se 
criar uma plataforma informáti-

A Autarquia procedeu à insta-
lação de 100 unidades de ilumi-
nação com LED na Av. 25 de Abril 
e no Terreiro D. João V, junto à 
praça de táxis, em Mafra. O in-
vestimento vai ser replicado, fa-
seadamente, nas principais arté-
rias das freguesias do Concelho, 
de modo a promover uma maior 
eficiência da rede de iluminação 
pública municipal.

possam criar obstáculos ao nor-
mal escoamento das águas e/ ou 
reduzir a capacidade de vazão. 
Tanto as plantas que tenham 
interesse ou estejam protegidas 
por lei como a galeria ripícola 
vão ser preservadas, de modo a 
manter a sua estrutura e o seu 
papel de proteção das margens. 
As operações, desenvolvidas em 
colaboração com as Freguesias, 
vão decorrer ao longo de três 
anos.

As linhas de água intervencio-
nadas são o Rio Lizandro, Rio 
Pequeno, Ribeira da Vidigueira, 
Ribeira do Casal Novo, Ribeira de 
Muchalforro, Ribeira de Chelei-
ros, Ribeira do Falcão, Rio Cuco, 
Rio Trancão, Rio Safarujo, Rio do 
Sobral e Ribeira de Pedrulhos.

de atividade física e ainda áreas 
de recreio e de estar, adequadas, 
igualmente, à realização dos 
mais diversificados eventos ao 
ar livre.

Deste modo, pretende-se que 
este espaço promova o sentido 
de pertença à comunidade, con-
tribuindo para a qualidade de 
vida dos residentes, mas tam-
bém a atração de visitantes. 

O Parque Ecológico da Venda 
do Pinheiro é mais um exemplo 
das várias ações de política de 
proximidade executadas pela 
Câmara Municipal de Mafra, que 
desenvolve um esforço efetivo 
na realização de intervenções à 
escala da freguesia, da vila ou da 
aldeia, do bairro ou da rua onde 
vivemos.

ca avançada, tendo como metas 
uma diminuição do consumo de 
energia dos edifícios em 35% e 
garantir a satisfação dos utiliza-
dores a níveis acima dos 95%.

Este projeto internacional, com 
duração de três anos e meio, vai 

ter três casos de estudo locali-
zados em três países europeus. 
Em Portugal, realiza-se em edifí-
cios da Câmara Municipal de Ma-
fra, mais especificamente, num 
Complexo Escolar e no edifício 
dos Paços do Concelho.

Município investe 
na iluminação LED

A iluminação LED permite ob-
ter mais de 70% de poupança de 
energia elétrica, comparativa-
mente à tecnologia de vapor de 
sódio de alta pressão.

O sistema LED garante uma 
maior uniformidade na ilumina-
ção pública, originando uma oti-
mização na visualização noturna, 
o que, por sua vez, beneficiará as 
condições de segurança.
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PROTEÇÃO CIVIL | SEGURANÇA

garante uma adequada articula-
ção e coordenação entre os vá-
rios agentes da proteção civil e 
organismos e entidades de apoio 
a envolver nas operações.

O Plano descreve as várias 
responsabilidades que os diver-
sos serviços estão sujeitos, bem 
como a forma de mobilização e 
coordenação dos meios e recur-
sos indispensáveis na gestão de 
socorro. Estas medidas visam 
criar as condições favoráveis a 
uma resposta imediata e eficien-
te para que a recuperação do 
incidente seja feita a um curto 
prazo.

pais vias rodoviárias. 
Visando dotar as forças de se-

gurança de condições para uma 
maior eficácia na prestação do 
serviço público, o espaço será 
objeto de ampliação. Ao nível 
dos arranjos exteriores, a zona 
frontal será ordenada para ga-
rantir a circulação pedonal e o 
estacionamento de veículos.

Esta intervenção decorre do 
protocolo celebrado entre Muni-
cípio de Mafra e a Guarda Nacio-
nal Republicana (GNR), nos ter-

O Município procedeu à revisão 
do Plano Municipal de Emergên-
cia de Proteção Civil (PMEPC), o 
qual teve o parecer favorável da 
Comissão Municipal de Proteção 
e Civil e se encontra em discus-
são pública. A revisão surge na 
sequência das alterações legis-
lativas e organizacionais entre-
tanto ocorridas e na reavaliação 
dos riscos que podem afetar o 
território.

O PMEPC é um instrumento 
formal que define os procedi-
mentos a serem tomados pelos 
vários organismos, serviços e 
estruturas de proteção civil em 
situações de acidente grave ou 
catástrofe que possam ocorrer 
no âmbito territorial e adminis-
trativo do Concelho de Mafra.

O documento, em constante 
atualização, define as regras de 
orientação para as ações de pre-
venção e resposta operacional e 

Considerando que a segurança 
é um fator determinante na qua-
lidade de vida dos munícipes e na 
atratividade turística dos territó-
rios, a Câmara Municipal está a 
proceder à requalificação do edi-
fício municipal sito na Rua Alto 
da Camacha, n.º 4, na Ericeira, 
com vista à instalação do posto 
territorial da Guarda Nacional 
Republicana (GNR). Este edifí-
cio localiza-se estrategicamente 
junto a instalações educativas e 
desportivas, bem como às princi-

Banco Municipal de 
Ajudas Técnicas

Revisão do Plano 
Municipal de Emergência

Novo posto da GNR na Ericeira

vai decorrer nos dias 19 e 20 de 
maio, em Mafra, e conta com a 
presença de reputados oradores.

No ano passado, o seminário 
realizado neste mesmo âmbito 
teve a temática “Responsabili-
dade Individual, Segurança Co-
letiva”.

Brevemente serão disponibi-
lizadas mais informações em 
www.cm-mafra.pt.

A Câmara Municipal organiza, 
em 2016, a segunda edição da 
Semana da Segurança e Prote-
ção Civil, a qual tem como obje-
tivos sensibilizar os munícipes, 
aprofundar o conhecimento dos 
agentes e promover o volunta-
riado.

A iniciativa vai integrar um 
seminário sobre o tema “Uma 
Década de Plano Nacional de 
Defesa da Floresta. Perspetivas 
de Futuro: Prevenção, Vigilância, 
Combate”, numa organização da 
Câmara Municipal de Mafra, com 
o apoio do Instituto da Conser-
vação da Natureza e das Flores-
tas, da Guarda Nacional Republi-
cana e da Autoridade Nacional 
de Proteção Civil. O evento, que 
é aberto ao público em geral, 

Seminário na Semana 
da Proteção Civil

mos do qual o Município cedeu à 
GNR, a título gratuito e pelo pra-
zo de 50 anos, o espaço munici-
pal mencionado. Potenciando as 
mais-valias decorrentes do tra-
balho de proximidade desenvol-
vido pelas autarquias, compete 
ao Município elaborar o projeto, 
promover e fiscalizar a emprei-
tada de reabilitação e adaptação 
do imóvel para quartel, compe-
tindo à GNR assegurar os custos 
com a execução das obras, no 
valor máximo de 500 mil euros.

A Autarquia reforçou a capaci-
dade de resposta do Banco Mu-
nicipal de Ajudas Técnicas, ser-
viço que está instalado no Centro 
Municipal de Proteção Civil, em 
Mafra.

Neste sentido, procedeu-se à 
aquisição de novos equipamen-
tos a disponibilizar, gratuitamen-
te, aos cidadãos, designadamen-
te: camas articuladas, cadeiras 
de rodas, colchões de pressão 
alternada, cadeiras de banho 
giratórias, alteadores de sanita, 
andarilhos, tripés, pedaleiras e 
muletas.

As ajudas técnicas visam 

apoiar, de forma momentânea, 
as pessoas que são portadoras 
de deficiência e/ ou dependência 
e que apresentem uma diminui-
ção da sua autonomia, a nível 
físico. 

Estes equipamentos podem ser 
requeridos e atribuídos a qual-
quer cidadão residente, perma-
nente ou temporariamente, no 
Concelho. 

A entrega do material é efe-
tuada mediante um comprova-
tivo que é emitido pelo Centro 
de Saúde de Mafra, sendo que o 
empréstimo dos equipamentos 
pode ser efetuado até 90 dias.

Com este projeto, pretende-se 
melhorar a qualidade de vida e 
minimizar a dependência dos 
beneficiários face a terceiros, 
ao mesmo tempo privilegiando 
a permanência no meio familiar 
e social. Por outro lado, assegu-
ra-se a melhoria das condições 
disponibilizadas para o trabalho 
dos prestadores de cuidados, 
tais como familiares e serviços 
de enfermagem.

Para mais informações, con-
tacte o Centro de Saúde de Ma-
fra ou o Centro Municipal de Pro-
teção Civil, através do número de 
telefone 800 261 261.
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OBRAS

Limpeza de espaços públicos, MafraConstrução da rotunda do Bracial Contentorização semi-enterrada, Venda do Valador Intervenção na rede de saneamento, Ribeira dos Tostões 

Instalação de molok, Ericeira Construção do Parque Intergeracional do LivramentoRequalificação de rotunda, MafraRede de saneamento, Sobral da Abelheira

Obras nas nossas ruas
Nos espaços públicos das nossas vilas e aldeias, a Câmara Municipal 
continua a desenvolver uma intervenção quotidiana de proximidade, 
tornando o território mais atrativo para quem aqui vive e para os que 
nos visitam. Neste âmbito, destaca-se o investimento realizado na 
segurança da circulação pedonal e rodoviária, bem como na 
construção de espaços de lazer.

Pavimentação da Estrada da Mangancha

O Município de Mafra concluiu a pavimentação da Estrada dos Fortes 
(que liga as localidades de Bracial e Casal da Mangancha). A obra as-
sume uma importância estratégica para a freguesia de Santo Isidoro, 
beneficiando os residentes, mas também a própria atividade económica 
local, uma vez que esta constitui uma via privilegiada para acesso quer 
ao Colégio Miramar e à Escola Básica da Freguesia de Santo Isidoro 
(Lagoa), quer ainda às explorações agrícolas situadas na envolvente.

Contribuindo para o aumento da segurança rodoviária e para uma 
maior fluidez do tráfego, a intervenção municipal na Estrada dos Fortes 
estendeu-se ao longo de 2,5 quilómetros, com trabalhos de pavimenta-
ção, construção de bermas, valetas e sistema de drenagem, aplicação 
de sinalização horizontal e vertical, colocação de lombas, execução de 
rotunda com zona interior tratada, incluindo também a criação de uma 
plataforma para circulação pedonal no interior da localidade do Bracial.
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OBRAS

Percurso pedonal Mafra/ Quintal Pavimentação e sinalização Mafra/ Quintal

Construção de valetas Seixal/ Lapa da Serra

Construção de muro, Mafra Pavimentações, Fonte Boa da Brincosa e Lapa da Serra

Construção de estacionamento, Fonte Boa da Brincosa Construção de passeios, Fonte Boa da Brincosa Construção de passeios, Fonte Boa da Brincosa

Espaço Alfredo Luís Quitério, Alcainça Espaço Alfredo Luís Quitério, Alcainça

Pavimentação, Rua do Vale do Mafra

Aplicação de granalhagem, Variante Mafra/ Carapinheira

Requalificação de espaços verdes, Venda do Valador Intervenção na rede de saneamento, Encarnação

Colocação de toldos nas escolas

Construção do percurso pedonal Mafra/ Carapinheira

Pavimentação, Rua dos Calços, Asseiceira Pequena

Intervenção de arboricultura urbana, Venda do Pinheiro

Construção de talude, Estrada Municipal  Azueira/ FreiriaPavimentação, R. Francisco Estêvão Augusto, Charneca

Colocação/ recuperação de abrigos, Igreja Nova Beneficiação de arruamentos, Gorcinhos

Construção de espaço de lazer, Calvos

Rede de saneamento, Sobral da Abelheira Colocação de estrutura de fixação de contentoresRequalificação de rotunda, PazRede de saneamento, Sobreiro/ Achada

Beneficiação de miradouro, Ericeira
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Um novo polo para o empreen-
dedorismo e para o Poder Local 
de proximidade. A Câmara Mu-
nicipal está a proceder à requa-
lificação do antigo edifício dos 
Serviços Municipalizados, locali-
zado na Avenida 1.º de Maio, em 
Mafra, com vista à instalação da 
“Mafra Business Factory” e da 
sede da Junta de Freguesia de 
Mafra.

Depois do ninho de empresas 
da Ericeira, ligado à economia do 
mar, ao turismo e ao lazer, a “Ma-
fra Business Factory” pretende 
afirmar-se como um espaço de 
desenvolvimento das atividades 
da terra e das novas tecnologias. 
Para o efeito, disponibilizará não 
só espaços de escritório, reu-
nião, formação e eventos, mas 
também um conjunto de servi-
ços de incubação e mentoria, 

possibilitando que experientes 
empreendedores e empresários 
apoiem quem está a começar. 

Mais do que um espaço, a “Ma-
fra Business Factory” será uma 
comunidade de apoio ao desen-
volvimento da criatividade e ao 
crescimento dos negócios. Can-
didate-se ao processo de incuba-
ção em:

http://www.cm-mafra.pt/pt/
economia/business-factory

Com a reabilitação deste edi-
fício pretende-se, também, aco-
lher a sede da Junta de Fregue-
sia de Mafra (a qual se encontra 
presentemente em instalações 
exíguas e desadequadas), dis-
ponibilizando condições de qua-
lidade tanto para o atendimento 
ao público, como para o funcio-
namento dos serviços e do órgão 
executivo.

Mafra Business Factory 
e nova Junta

O Largo dos Condes, situado 
no “coração” da Vila da Ericeira, 
está a ser objeto de requalifica-
ção urbanística. A intervenção 
municipal, que se estende à Rua 
Prudêncio Franco da Trindade, 
vai harmonizar a circulação pe-
donal e o estacionamento auto-
móvel.

Este largo assume uma loca-
lização estratégica, situando-se 
próximo de equipamentos de 
comércio e serviços de uso diá-
rio, como o mercado municipal, 
a estação de correios, as agên-
cias bancárias e o centro cívico 
da Vila, conhecido por “Jogo da 
Bola”.

Considerando que o estaciona-
mento constitui uma componen-
te fundamental da mobilidade 
urbana sustentável, a interven-
ção tem por objeto manter este 
uso dominante, procedendo a 

A Câmara Municipal está a pro-
ceder à requalificação do edifício 
do Posto de Turismo da Ericeira, 
o qual vai incluir o Centro de In-
terpretação da Ericeira - Reserva 
Mundial de Surf. 

O projeto pretende reforçar a 
importância do surf e do turismo 
para o desenvolvimento social, 
cultural e económico do Conce-
lho.

O Centro de Interpretação da 
Ericeira - Reserva Mundial de 

Requalificação do Largo 
dos Condes

Posto de Turismo da Ericeira e 
Centro de Interpretação 
da Reserva Mundial de Surf

uma adequada delimitação dos 
lugares para parqueamento au-
tomóvel, mas também valorizar 
o espaço destinado à circulação 
dos peões, concebendo um de-
senho urbano que garante a con-
tinuidade dos percursos exclu-
sivamente pedonais existentes 
na envolvente. Proceder-se-á, 
também, à colocação de mobiliá-
rio urbano e à instalação de eco-
pontos para deposição seletiva 
de resíduos. 

Na Rua Prudêncio Franco da 
Trindade, que compreende o tro-
ço entre a estação dos correios 
e a ligação à ER 247, será ga-
rantida a beneficiação do acesso 
pedonal, a redefinição de lugares 
de estacionamento e a repavi-
mentação, com a substituição 
do pavimento de betuminoso por 
calçada em toda a extensão do 
arruamento.

Surf terá uma componente forte-
mente experiencial, explorando 
várias ferramentas de comuni-
cação digital. Existirá, designa-
damente, uma mesa interativa 
com informação sobre as carac-
terísticas das ondas e sobre as 
principais espécies da flora e da 
fauna dos habitats da Reserva. 

Situado na Praça da Repúbli-
ca, habitualmente designada por 
“Jogo da Bola”, o edifício vai en-
globar ainda um Surf Café, local 

de divulgação da cultura do surf 
da Ericeira, produtos turísticos e 
identidade da Vila.

Este é um projeto que visa 
qualificar as condições de aco-
lhimento e de disponibilização 
de informação aos visitantes, re-
forçando a vocação turística da 
Ericeira, mas sobretudo dar uma 
visibilidade essencial à Reserva 
e ao surf português, através de 
um novo espaço com caracterís-
ticas únicas.

OBRAS
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MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Loja do Cidadão de Mafra
O Município de Mafra tem um novo espaço multidisciplinar que permite aos cidadãos e às 
empresas, com conforto e comodidade, tratar de vários assuntos, ganhando tempo e diminuindo 
custos de deslocação. A cerimónia de inauguração do Edifício Municipal de Serviços, localizado 
na Avenida 25 de Abril, em Mafra, foi presidida pela Ministra da Presidência e da Modernização 
Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques.

“Este edifício é o exemplo paradigmático da in-
tervenção em dois pilares fundamentais, definidos 
pelo Executivo, para o presente mandato autárqui-
co: a reabilitação urbana e a política de proximida-
de”, sintetizou o Presidente da Câmara Municipal, 
Hélder Sousa Silva. 

Neste sentido, a nova infraestrutura resulta do 
trabalho de recuperação do património edificado, 
uma vez que o antigo quartel dos Bombeiros Vo-
luntários de Mafra foi adquirido pela autarquia, 
reabilitado e agora novamente colocado ao ser-
viço da comunidade. Por outro lado, representa a 
oferta centralizada e próxima de serviços de várias 
entidades públicas e privadas, localizando-se es-
trategicamente junto ao Tribunal, aos Registos e 
Notariado, aos Correios e às principais agências 
bancárias.

Consulte 
lista de 

serviços 
www.cm-mafra.pt

CÂMARA MUNICIPAL DE MAFRA 

ESPAÇO CIDADÃO
ACT - Autoridade para as Condições de Trabalho
ADSE - Assistência na Doença aos Servidores Civis do Estado
AMA - Portal do Cidadão
CGA - Caixa Geral de Aposentações
DGC - Direção-Geral do Consumidor
DGLAB - Direção Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas
IEFP - Instituto do Emprego e da Formação Profissional
IGAC - Inspeção Geral das Atividades Culturais
IHRU - Instituto de Habitação e da Reabilitação Urbana
IMTT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes
ISS - Instituto da Segurança Social
SEF - Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde

ACISM 
Associação do Comércio, Indústria e Serviços do Concelho de Mafra

AHRESP
Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal

COPREL
Comércio, Distribuição e Serviços Energéticos, Lda.

NOS

AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA (AT)
SERVIÇO DE FINANÇAS DE MAFRA

INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL (ISS)

ASSEMBLEIA MUNICIPAL
A nova infraestrutura é, também, a sede da Assembleia Municipal, 
dispondo do Salão Nobre (que, pela sua polivalência, poderá acolher 
as mais variadas organizações) e de gabinetes para todos os partidos 
com assento naquele órgão e ainda na Câmara Municipal.
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DESENVOLVIMENTO

Melhor servir os cidadãos. 
Com este objetivo estratégi-

co, a Câmara Municipal adquiriu 
quatro pisos do prédio urbano 
localizado no Largo da Boavis-
ta, em Mafra, passando assim 
a ser a proprietária integral do 
edifício onde se situava o Serviço 
de Finanças de Mafra, que agora 
está em funcionamento na Loja 
do Cidadão. Pretende-se, assim, 
proceder à instalação de vá-
rios serviços que se encontram 
dispersos pela vila, ao mesmo 
tempo dinamizando o centro da 
localidade.

Depois de ser reabilitado, nes-
te edifício serão integrados di-
versos serviços municipais que 
prestam atendimento ao públi-
co, nomeadamente nas áreas 
da ação social, da cultura, do 
turismo, para além do Gabinete 

Aquisição 
do antigo edifício das 
Finanças de Mafra

No âmbito da sua política de re-
forço da coesão da comunidade, 
a Autarquia está a dar continui-
dade ao apoio à economia social 
do Concelho, tendo procedido à 
atribuição de comparticipações 
financeiras, no valor de 240 mil 
euros, a Instituições Particula-
res de Solidariedade Social e Mi-
sericórdias. Complementando a 
ação direta já desenvolvida pelo 
Município, pretende-se criar con-

Apoio à economia social

Depois de muitos anos de de-
gradação, o Palácio dos Marque-
ses de Ponte de Lima, em Mafra, 
foi recuperado, preservando a 
sua estrutura global e elemen-
tos originais da construção. A 
residência do século XVII – que 
acomodou D. João V nas suas 
visitas para acompanhar a cons-
trução do Palácio-Convento, que 
albergou um improvisado hos-
pital contra a peste bubónica e 
que terá sido a primeira escola 
primária da vila de Mafra – aco-
lhe a “Universidade dos Valores”, 
lugar de formação e investiga-
ção, cultura e lazer, aberto ao 
público.

A “Universidade dos Valores” 
promove os valores universais 
que transcendem culturas e re-
ligiões, através do desenvolvi-
mento de competências que dão 
sentido à ação e que contribuem 
para o bem-estar e a felicidade 
individual e coletiva. Para este 
fim, integra:
• O “Museu dos Valores Uni-

versais”, que propõe um novo 
conceito de “museu” que combi-

de Apoio Institucional (GAI), do 
Gabinete de Inserção Profissio-
nal (GIP) e da Comissão de Pro-
teção de Crianças e Jovens de 
Mafra (CPCJ).

O principal beneficiário desta 
concentração de recursos é o 
munícipe, que usufruirá de uma 
melhor articulação entre servi-
ços, fundamental para a quali-
dade da resposta, mas também  
de uma acessibilidade facilitada, 
para a qual contribuirá, a título 
complementar, o parque de esta-
cionamento de superfície na Rua 
Serpa Pinto, que servirá também 
de apoio ao Mercado Municipal e 
ao comércio, o qual vai ser cons-
truído na sequência do contrato 
em regime de comodato que foi 
celebrado entre o Município e a  
Santa Casa da Misericórdia de 
Mafra.

dições para qualificar o trabalho 
desta rede de apoio, seja nos cui-
dados a crianças e idosos, seja 
no auxílio às famílias.

Na sequência do diagnóstico 
realizado, foram identificadas 
as necessidades mais premen-
tes, ao nível das condições de 
funcionamento e de acolhimento 
aos utentes e na oferta de novas 
respostas sociais.

Assim, foram apoiadas as se-

Universidade dos Valores
na a cultura e a educação, mas 
também as tecnologias avança-
das e o entretenimento;
• O “Centro Interpretativo”, 

que disponibiliza informações 
sobre o processo de restauro 
do Palácio, mas também sobre 
os aspetos culturais, históricos 
e arqueológicos do imóvel e do 
contexto histórico de Mafra, para 
além de incluir o videojogo 3D 
“Doze Pedras”;
• O “Jardim dos Valores Uni-

versais”, que convida à realiza-
ção de experiências em contacto 
com a natureza, tendo ainda os 
visitantes a oportunidade de co-
nhecer o percurso que liga o Pa-
lácio aos seus antigos jardins, in-
tegrados atualmente no Parque 
Desportivo Municipal de Mafra;
• A “Sala dos Oceanos”, es-

paço polivalente que inclui, tam-
bém, a exposição “Diversidade 
dos Oceanos”, que contém uma 
coleção de conchas provenien-
tes de várias partes do mundo.

Para além das atividades e ex-
posições, a “Universidade dos 
Valores” disponibiliza espaços 

para a realização de eventos, 
tais como conferências, semi-
nários ou cursos, entre os quais 
salas de reuniões, gabinetes e 
instalações de acolhimento para 
a estadia dos participantes, mas 
também para o público em geral.

Este espaço inovador é gerido 
e dinamizado pelo Instituto Lu-
so-Ilírio para o Desenvolvimen-
to Humano (iLIDH), associação 
sem fins lucrativos sediada no 
Concelho de Mafra com a qual o 
Município celebrou, em 2011, um 
contrato em regime de comodato 
de cedência de instalações. Este 
instituto tem sido, entre outras 
atividades, responsável pela for-
mação de mais de 4.000 agentes 
educativos em ações acredita-
das nas áreas da literacia social 
e dos valores, abrangendo mais 
de 50 mil crianças e jovens.

A “Universidade dos Valores” 
está aberta ao público, median-
te a realização de agendamento 
para garantir melhor acessibili-
dade ao espaço e proporcionar 
o ambiente e as condições mais 
adequadas ao objetivo.

guintes instituições: Casa do 
Povo do Gradil e Centro Social e 
Paroquial de Nossa Senhora da 
Encarnação (ambas na imple-
mentação de Centros de Noite, 
complementando os serviços 
já prestados no apoio a idosos); 
Centro Social e Paroquial de 
Nossa Senhora da Conceição da 
Igreja Nova (aquisição de via-
tura equipada para o serviço de 
apoio domiciliário); Centro So-

cial e Paroquial Nossa Senhora 
do Livramento (remodelação 
das instalações); Santa Casa da 
Misericórdia da Ericeira (requali-
ficação do Centro de Bem-estar 
Frederico Ulrich, onde está ins-
talado o centro de dia, criando 
condições para aumentar o nú-
mero de utentes); e Santa Casa 
da Misericórdia da Venda do Pi-
nheiro (beneficiação das instala-
ções).

Antes Depois
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ATUALIDADE

Mafra 
Foot

Divulgar o 
Património

Ciclo de 
workshops

Já estão a decorrer as ações 
de formação em informática 
e internet para maiores de 55 
anos, inseridas no projeto “Espa-
ço Além Fronteiras”. A iniciativa 
da Câmara Municipal pretende 
dar a conhecer aos munícipes 
as novas tecnologias do século 
XXI, promovendo, desta forma, o 
convívio e a ocupação dos tem-
pos livres. 

Os cursos vão decorrer, entre 
abril e outubro, no Parque Des-
portivo de Mafra, Casa de Cul-
tura da Malveira, Junta de Fre-
guesia da Encarnação, Junta de 
Freguesia da Carvoeira, Casa de 
Cultura Jaime Lobo e Silva, Eri-
ceira, e na União das Freguesias 
da Venda do Pinheiro e Santo Es-
têvão das Galés. Mais informa-
ções em www.cm-mafra.pt.

A Câmara Municipal aprovou o 
calendário das feiras do Municí-
pio de Mafra para 2016, o qual 
apresenta novidades. Este ano, 
o Parque Intermodal de Mafra 
acolhe a feira mensal no já ha-
bitual terceiro domingo, mas 
também no quinto domingo dos 
meses de janeiro, maio, julho e 
outubro. 

Relativamente à feira de arte-
sanato e de produtos regionais, 
esta decorre entre abril e setem-
bro, no primeiro fim de semana 
de cada mês, em frente ao Palá-
cio Nacional de Mafra.

As feiras, além de divulgarem 
e promoverem os produtos re-
gionais e a cultura popular do 
Concelho, contribuem para a va-
lorização das atividades econó-
micas locais.

Espaço Além 
Fronteiras 

Calendário 
das feiras

A próxima etapa do torneio de 
futebol para os escalões Traqui-
nas e Petizes (dos 6 aos 9 anos), 
denominado “Mafra Foot”, vai 
decorrer no dia 16 de abril, pelas 
10h00, no Urban Park, no Sobrei-
ro (Mafra).

Tendo como objetivos a aquisi-
ção de hábitos de autodisciplina 
e a aprendizagem da cooperação 
com lealdade e dos princípios do 
fair play, o “Mafra Foot” é organi-
zado pela Câmara Municipal, em 
colaboração com a Associação 
de Futebol de Lisboa, os clubes 
de futebol do Concelho de Mafra 
e o árbitro João Capela. Conta 
ainda com a participação da Nike 
e Sports Partner.

A etapa de encerramento será 
a 14 de maio, no Parque Despor-
tivo Municipal de Mafra.

No âmbito do projeto cul-
tural ExpressArte, a Câmara 
Municipal organiza o Ciclo de 
Workshops, um programa com 
diversos ateliers que exploram 
diferentes técnicas artísticas e 
que decorre de abril a outubro. 

Assim, entre 20 de abril e 13 de 
maio, vai-se realizar o workshop 
de vitral, na Casa de Cultura 
Jaime Lobo e Silva, Ericeira. O 
Museu Municipal Prof. Raúl de 
Almeida, Mafra, vai acolher, de 
14 a 30 de junho, o atelier de 
modelagem e escultura e, entre 
9 de setembro e 4 de outubro, o 
de mosaico. Todas as atividades 
destinam-se ao público em geral 
e decorrem às quartas e sex-
tas-feiras, das 19h30 às 21h30. 
Para mais informações e inscri-
ções consulte o site do Município.

Por ocasião da comemoração 
do Dia Internacional dos Monu-
mentos e Sítios, que este ano 
tem como tema “Desporto, um 
Património Comum”, o Município 
promove um programa de inicia-
tivas ligadas ao desporto, num 
contexto cultural, explorando di-
ferentes temáticas, decorrendo 
nos dias 16 e 17 de abril.

No sábado, realiza-se no Jar-
dim do Cerco (em Mafra) o 
“Torneio de Jogo da Bola: Jogar 
como o Rei”, uma forma de entre-
tenimento que foi jogada pela no-
breza, clero e povo. No domingo 
decorrerá o “Urban Sketch”, um 
percurso pedonal pelo Núcleo 
Histórico da Ericeira com visita 
guiada, e os “Jogos tradicionais: 
o desporto na ruralidade”, desta 
feita no Milharado.
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A cerimónia reuniu cerca de mil militares dos três Ramos das Forças Armadas, nas 
componentes de formação e ensino e ainda na componente operacional do sistema de 
forças, para além dos antigos Combatentes e Deficientes das Forças Armadas. 

O Presidente da República Portuguesa quis associar, também, a sociedade civil, re-
presentada pelos jovens alunos do Concelho de Mafra – gerações do futuro das Forças 
Armadas, da Defesa Nacional e do País –, a quem endereçou uma mensagem especial 
no seu primeiro discurso enquanto Comandante Supremo das Forças Armadas: “A ju-
ventude portuguesa, ambiciosa nos seus ideais, tenaz no seu combate por uma vida 
melhor, exigente quanto à coerência ética dos seus responsáveis, tem nas Forças Ar-
madas um exemplo mobilizador de realização pessoal e comunitária”.

Reconhecendo a importância crucial das Forças Armadas, no contexto dos riscos 
decorrentes da globalização e do alargamento a novas fronteiras, o Presidente da Re-
pública Portuguesa declarou que “a defesa de todos é um problema do presente e do 
futuro e não uma recordação do passado”.

O evento contou com o apoio da Câmara Municipal de Mafra, tendo o Chefe do Es-
tado-Maior-General das Forças Armadas, General Artur Pina Monteiro, sublinhado “a 
disponibilidade que esta edilidade sempre tem demonstrado no seu relacionamento 
com as Forças Armadas”. 

Para além da homenagem aos mortos em combate, que incluiu o sobrevoo de duas 
parelhas de aeronaves F16, assistiu-se ao desfile das forças em parada e ao salto de 
cinco paraquedistas da Equipa de queda livre do Exército, designada “Falcões Negrões”.

Terminada a cerimónia militar, o Presidente da República assistiu ao concerto a seis 
órgãos na Basílica do Palácio Nacional de Mafra, promovido pela Câmara Municipal, 
bem como assinalou o Dia Mundial da Árvore, plantando uma magnólia no Jardim da 
Alameda.

Em vários momentos, Marcelo Rebelo de Sousa saudou, de perto, tanto os jovens 
alunos, como os munícipes que, em grande número, lhe deram as boas-vindas ao Con-
celho de Mafra.

Presidente
da República 
em Mafra
O Concelho de Mafra recebeu, 
efusivamente, o Presidente da 
República Portuguesa, Professor 
Doutor Marcelo Rebelo de Sousa. 
Cerca de 900 jovens alunos das nossas 
escolas, especialmente convidados 
para o evento, e milhares de cidadãos 
assistiram à cerimónia militar 
pública de receção ao Comandante 
Supremo das Forças Armadas, que 
se realizou em frente ao Palácio 
Nacional de Mafra. Para o Município, 
tal representou um inequívoco 
reconhecimento da importância 
estratégica de Mafra no contexto da 
história militar portuguesa.


