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A reabilitação urbana é um desígnio do Muni-
cípio de Mafra.

Mais do que afirmar uma opção estratégica, tal 
significou implementar um novo paradigma de 
intervenção no território do Concelho de Mafra: 
atrair residentes, visitantes e investidores para 
as áreas urbanas consolidadas, contrariando a 
tendência nacional de edificação de novas constru-
ções nas periferias – a qual induz, no orçamento 
municipal, enormes custos com a necessária ex-
pansão da rede de infraestruturas públicas.

Ora, a promoção da competitividade dos centros 
urbanos existentes (e, consequentemente, mais 
antigos) depende da qualificação dos espaços 
públicos, mas também da recuperação dos edi-
fícios degradados e, nalguns casos, abandona-
dos. Quer isto dizer que o sucesso desta estratégia 
depende da conjugação dos investimentos munici-
pal e privado. É, pois, uma tarefa de todos!

Ainda que o Município de Mafra não possa, por 
si só, substituir-se aos privados na reabilitação do 
seu património, pode – e deve – assumir o papel de 
agente impulsionador desta dinâmica. 

É por esta razão que, desde o início deste ano, 
está a implementar o programa municipal “Ma-
fra Requalifica”, que apoia os proprietários atra-
vés da atribuição de incentivos financeiros, benefí-
cios fiscais, descontos nos materiais de construção 
ou financiamento com condições especiais – até ao 
momento, foram deferidos 114 pedidos de apoio no 
âmbito deste programa e, só no que diz respeito à 
recuperação de fachadas, registam-se mais de 90 
mil euros atribuídos.

Ao mesmo tempo, a Câmara Municipal tem vindo 
a fazer o seu trabalho de casa, seja requalificando 
os edifícios municipais, que agora oferecem no-
vos serviços aos munícipes, seja ainda regeneran-
do os espaços públicos, devolvidos à utilização 
coletiva. E são vários os exemplos enumerados ao 
longo das páginas deste boletim!

As novas centralidades do Concelho de Mafra 
são, assim, espaços de encontro da comunidade, 
mas também oportunas cadeias de valor: porque 
um território mais atrativo é, sem dúvida, mais per-
meável à implementação de novas ideias e de no-
vos negócios e, consequentemente, à geração de 
emprego e de riqueza. 

Nesta equação existe um denominador crucial: 
territórios qualificados exigem, em primei-

ro lugar, pessoas qualificadas. É por isso que 
a educação constitui, para o Município de Mafra, 
uma prioridade estratégica.

No momento em que se inicia um novo ano esco-
lar, esta afirmação não poderia ser mais oportuna. 
Da parte da Câmara Municipal foram garantidas as 
adequadas condições, tanto ao nível da manuten-
ção dos edifícios escolares sob gestão municipal, 
como ao nível da qualidade dos serviços prestados. 
Especialmente no que diz respeito aos transportes 
escolares e à colocação de pessoal não docente, 
este ano letivo foi ainda mais exigente, face à reor-
ganização da rede escolar operada pelo Ministério 
da Educação.

Além disso, não hesitámos ir mais longe, assu-
mindo competências da Administração Central 
para garantir, nomeadamente, a necessária e ur-
gente modernização do parque escolar do 2.º e 3.º 
ciclos do ensino básico. Motiva-nos a defesa do su-
perior interesse das nossas crianças e jovens 
do Concelho de Mafra… este é, e será sempre, o 
maior dos desígnios municipais!
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Mafra, um Concelho       
com novas centralidades 

A Câmara Municipal tem vindo a 

fazer o seu trabalho de casa, seja 

requalificando os edifícios muni-

cipais, que agora oferecem novos 

serviços aos munícipes, seja ainda 

regenerando os espaços públicos, 

devolvidos à utilização coletiva.
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Polo multisserviços em Mafra
Expressão da política de reabilitação urbana implementada no Concelho, o Edifício Municipal da Avenida 1.º de 
Maio, em Mafra, foi requalificado, constituindo um polo para o Poder Local de proximidade, para o incentivo ao 
empreendedorismo, à criação e fixação de emprego e também para o apoio social, acolhendo a sede da Junta de 
Freguesia de Mafra, a incubadora de negócios “Mafra Business Factory” e o espaço de apoio social “AjuDAR”, 
entre outros serviços. A intervenção foi complementada com o arranjo da envolvente e com a construção de 
uma rotunda, dando uma nova vida à entrada da denominada “Vila Velha”, de origem medieval, que constituiu o 
berço de Mafra antes da construção do Palácio-Convento.
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Em resultado do trabalho de recuperação e valorização do património municipal, dan-
do-lhe novas utilizações, aquele que foi o edifício dos Serviços Municipalizados integra, 
para além dos serviços já citados, o Gabinete de Apoio ao Empreendedorismo, a A2S – 
Associação para o Desenvolvimento Sustentável da Região Saloia e o projeto “Consigo” 
– Contrato Local de Desenvolvimento Social 3G de Mafra.

Em complemento à requalificação do edifício, a Autarquia efetuou, ainda, o arranjo 
urbanístico do espaço público envolvente, delimitado pela Rua Serpa Pinto, Avenida 1.º 
de Maio e Largo Coronel Brito Gorjão.

Neste espaço, que corresponde também à zona envolvente ao Complexo Cultural 
Quinta da Raposa (que integra o Conservatório de Música de Mafra, a Casa da Música 
Francisco Alves Gato, a Escola de Música Juventude de Mafra, a Universidade Sénior 
de Mafra e ainda o Agrupamento de Escuteiros de Mafra) e ao posto da Guarda Nacio-
nal Republicana (GNR), foi criada uma praça urbana contínua, aberta e desafogada, 
destinada à circulação e utilização por parte dos munícipes, incluindo a possibilidade 
de realização de eventos ao ar livre, em homenagem à sua histórica função de rossio, 
palco da célebre feira de Mafra durante o século XVI.

Por outro lado, assegurou-se a melhoria da acessibilidade ao posto da GNR e a requa-
lificação dos pavimentos, garantindo a ligação pedonal entre este novo espaço público 

e o Largo do Pelourinho.
Ao nível da reorganização do parqueamento automóvel, pretende-se que o parque de 

estacionamento subterrâneo da Praça do Pelourinho, para além dos contratos mensais 
com residentes, possa ser utilizado pelos trabalhadores e colaboradores do Edifício 
Municipal da Avenida 1.º de Maio. Desta forma, libertam-se os lugares mais próximos 
e à superfície para a utilização dos cidadãos, nomeadamente os que usufruem dos ser-
viços agora disponibilizados.

Quanto às acessibilidades, procedeu-se à construção de uma rotunda no cruzamento 
da Rua Serpa Pinto com a Avenida 1.º de Maio, que constituía um ponto negro rodovi-
ário, assim contribuindo para a fluidez do tráfego numa das principais artérias da vila.

Na cerimónia de inauguração desta nova centralidade, o Presidente da Câmara Mu-
nicipal anunciou que a dinâmica de reabilitação urbana vai continuar em Mafra, com 
a ampliação do Museu Municipal Prof. Raúl de Almeida, a conclusão do parque de es-
tacionamento da Rua Serpa Pinto, a requalificação da envolvente da Igreja de Santo 
André, a reabilitação do antigo edifício das Finanças de Mafra para concentração de 
serviços municipais dispersos na vila e a construção da moderna Unidade de Saúde de 
Mafra Norte, junto à APERCIM, elevando as condições para a prestação de serviços de 
saúde à comunidade.
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Serviços no Edifício Municipal
da Avenida 1.º de Maio

Sede da Junta de Freguesia de Mafra

Disponibilizando condições de qualidade para o atendimento ao público e para o fun-
cionamento operacional, dignificando o papel da Junta de Freguesia enquanto primeiro 
elo entre os cidadãos e a administração pública, estas novas instalações substituem o 
antigo edifício construído em 1976, o qual se revelava exíguo e desadequado do ponto 
de vista funcional.

No Edifício Municipal da Avenida 1.º de Maio, foram criados espaços para o atendi-
mento ao público, vários gabinetes de trabalho, salas de reuniões, arquivo, garagem 
e, ainda, um auditório que se destina, designadamente, à realização de reuniões da 
Assembleia de Freguesia.

Mafra Business Factory

A Mafra Business Factory (MBF) é a nova incubadora de negócios do Concelho, voca-
cionada para as áreas do ambiente, da agricultura, dos serviços e das novas tecnolo-
gias e que já tem 17 projetos incubados e 24 postos de trabalho criados. 

Para além de espaços de escritório, a MBF oferece um conjunto de serviços de con-
sultadoria, contabilidade, gestão e mentoria, constituindo uma autêntica comunidade 
pensada para desenvolver a criatividade… e fazer crescer os negócios!

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

Espaço AjuDAR

O projeto municipal “AjuDAR” fomenta a doação de bens (vestuário, têxteis para o 
lar, acessórios e calçado, artigos para bebé, eletrodomésticos, mobiliário, brinquedos 
e material didático, material informático, produtos de higiene e limpeza e bens alimen-
tares), por parte de particulares, empresas e/ ou instituições, a residentes em situação 
de carência ou vulnerabilidade, mediante prévia avaliação socioeconómica. 

Não obstante, contribuindo para a crescente adequação entre a oferta e a procura, 
este é um espaço municipal aberto, sob o conceito de loja, onde os cidadãos poderão 
escolher os bens que efetivamente necessitam e à medida que necessitam. 

Gabinete de Apoio ao Empreendedorismo

Destinado prioritariamente a futuros empresários de mini ou microempresas, o Gabi-
nete de Apoio ao Empreendedorismo presta apoio na análise de ideias de novos negó-
cios, da respetiva viabilidade e operacionalização e, ainda, da sua estrutura financeira. 
Em 2015, registaram-se mais de 80 atendimentos e de 50 novas ideias de negócios nas 
consultas individuais promovidas neste espaço, o qual é dinamizado de forma voluntá-
ria pelo Eng.º António Pinto de Carvalho.

Associação para o Desenvolvimento           
Sustentável da Região Saloia (A2S)

A A2S é uma entidade sem fins lucrativos que implementa e gere programas nacio-
nais, da União Europeia ou cofinanciados para dar resposta aos desafios e objetivos de-
lineados na Estratégia de Desenvolvimento Local (EDL) preconizada para o território, 
nas perspetivas rural e costeira. 

Esta entidade é constituída por entidades coletivas públicas e privadas representati-
vas dos interesses socioeconómicos da região saloia, com destaque para as Câmaras 
Municipais de Mafra, Loures e Sintra.

Estando sedeado em Mafra este centro autónomo de decisão em matéria de fundos 
comunitários, fomenta-se assim uma maior facilidade de acesso à informação por par-
te dos potenciais empreendedores, incrementada pela realização de sessões de escla-
recimento. 

Consigo

O projeto “Consigo”, criado no âmbito do Contrato Local de Desenvolvimento Social 
3G de Mafra, constitui-se como um instrumento de intervenção de proximidade que 
atua nos eixos do emprego, formação e qualificação, da intervenção familiar e parental, 
preventiva da pobreza infantil e da capacitação das instituições e da comunidade.

Tendo como entidade coordenadora a Santa Casa da Misericórdia da Venda do Pinhei-
ro, com o apoio da Câmara Municipal, o projeto “Consigo” está já a desenvolver várias 
atividades, perspetivando-se uma articulação próxima com as diferentes entidades do 
nosso território.
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Dando continuidade ao pro-
grama municipal de melhoria 
das condições de mobilidade no 
Concelho de Mafra, a Câmara 
Municipal construiu o Parque In-
termodal da Malveira.

Esta infraestrutura tem uma 
localização estratégica, uma 
vez que se situa junto à principal 
rodovia da localidade e permite 
o acesso privilegiado aos trans-
portes públicos, nomeadamente 
autocarro e comboio.

A infraestrutura, com utiliza-
ção gratuita, dispõe de 111 lu-
gares para parqueamento auto-
móvel, sendo que quatro estão 
destinados para cidadãos com 
mobilidade reduzida.

O investimento municipal per-
mitiu aumentar a capacidade 
de estacionamento existente 
na vila, constituindo uma alter-
nativa de qualidade que, para 
além de servir os utentes dos 
transportes públicos, beneficia a 
acessibilidade dos munícipes aos 
estabelecimentos de comércio 
e aos serviços locais, especial-
mente às quintas-feiras, quando 
se realiza o tradicional mercado 
semanal da Malveira.

Mais um parque intergeracional que eleva as condições de fruição 
do espaço público no Concelho de Mafra. Agora nas Azenhas dos Ta-
noeiros, na freguesia da Encarnação, avós, pais e filhos podem pra-
ticar atividade física e desfrutar de uma zona de lazer. Para o efeito, 
o parque integra equipamentos para a utilização gratuita ao serviço 
da promoção da saúde e disponibiliza, ainda, escorregas, baloiços e 
outros equipamentos lúdicos para as crianças.

Valorizando o centro da localidade, o investimento municipal esten-
deu-se à envolvente do parque e da igreja, incluindo o antigo edifício 
do Jardim de Infância das Azenhas dos Tanoeiros, que passou a ter 
uma nova vida, funcionando como espaço de convívio intergeracio-
nal. Além desta obra, procedeu-se à repavimentação da estrada que 
liga o Casal do Rodo às Azenhas dos Tanoeiros, beneficiando as aces-
sibilidades.

Este investimento é mais um exemplo da política de proximidade 
levada a cabo pela Câmara Municipal, que tem vindo a intervir à es-
cala das ruas das aldeias e vilas para melhorar as condições de vida 
dos residentes.

Parque Intergeracional 
Azenhas dos Tanoeiros

Já abriu o Parque Intermodal         
da Malveira
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Valorizando a identidade multifacetada da Ericeira, a Câmara Municipal tem vindo a 
desenvolver uma estratégia que não se esgota na promoção nacional e internacional 
do destino turístico. Ao invés, esta estratégia inicia-se a montante: por um lado, com 
o investimento na construção de infraestruturas públicas que qualificam o território, 
tornando-o mais atrativo para residentes, visitantes e turistas; por outro lado, com a 
implementação de programas como o “Mafra Requalifica”, que incentivam os cidadãos 
a recuperar o património privado que está degradado, atribuindo incentivos financeiros 
e benefícios fiscais.

No contexto das infraestruturas públicas, a Autarquia está a implementar um projeto 
de reabilitação do principal núcleo urbano da Ericeira, o qual começou com a requalifi-
cação do antigo edifício da Escola Primária, que ganhou nova vida com a instalação da 
incubadora de negócios “Ericeira Business Factory”, constituindo assim um polo dina-
mizador do empreendedorismo.

Dando continuidade a esta política, foi efetuada a requalificação do Largo dos Condes 
e da Rua Prudêncio Franco da Trindade, beneficiando a circulação pedonal e o estacio-
namento automóvel, colocando mobiliário urbano e instalando ecopontos, mas também 
substituindo o pavimento por calçada, em harmonia com o casco urbano da Ericeira. 

O projeto continuou com a reabilitação do jardim Dr. João Ulrich, localizado em frente 
à Ericeira Business Factory, e também com a construção do Jardim da Bela Vista, que 

permite, a todos aqueles que chegam à vila, desfrutar de uma imagem desafogada e 
panorâmica.

O Jardim da Bela Vista localiza-se no cruzamento da Rua dos Bombeiros Voluntários 
com a Rua Prudêncio Franco da Trindade (terreno onde estavam ruínas e sem qualquer 
uso há cerca de 50 anos), resultando de um projeto complexo, não pela sua dimensão, 
mas pelo esforço negocial e financeiro que exigiu ao Município de Mafra.

Procurando estabelecer uma forte relação com o utilizador, o jardim estrutura-se a 
partir de um percurso pedonal escadeado, que permite encurtar a ligação entre as ruas 
envolventes e que funciona como uma alternativa ao passeio, que foi também alargado. 
Além disso, esta zona verde vai ser dinamizada com mostras artísticas temporárias, 
seja de escultura, seja de outras expressões de arte urbana, alusivas ao mar, ao surf e 
à identidade marítima da Ericeira, de modo a que se constitua como um cartão de visita 
da vila.

O edil anunciou que a Autarquia, dando continuidade a este projeto, pretende requa-
lificar o Mercado Municipal da Ericeira, introduzindo uma nova dinâmica comercial que 
articule tradição e inovação, assim como intervir na Rua do Mercado, para beneficiar o 
acesso à ER247, junto ao quartel dos Bombeiros Voluntários. Anunciou, ainda, a cons-
trução de uma rotunda no cruzamento da ER247 com a EN116, melhorando as condi-
ções de acessibilidade e de segurança na entrada da Ericeira.

Reabilitação urbana da Ericeira         
continua
O Jardim da Bela Vista permite, a todos aqueles que chegam à Ericeira, desfrutar de uma imagem desafogada 
e panorâmica da vila. O investimento municipal integrou-se num projeto alargado de reabilitação urbana do 
centro histórico da Ericeira, que começou pela antiga Escola Primária, incluindo depois o Largo dos Condes, a 
Rua Prudêncio Franco da Trindade e o jardim Dr. João Ulrich.
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Unidade de saúde em construção     
para servir 30 mil utentes
Já começaram as obras de construção da nova Unidade de Saúde Mafra Leste, num terreno situado na Venda do 
Valador (próximo do posto territorial da Malveira da GNR), estimando-se que a empreitada fique concluída no final do 1.º 
semestre de 2017. Num investimento de cerca de 1,5 milhões de euros, esta nova infraestrutura servirá as populações 
da União das Freguesias de Malveira e S. Miguel de Alcainça, da União das Freguesias de Venda do Pinheiro e Santo 
Estêvão das Galés e também da Freguesia do Milharado, assumindo uma importância estratégica na elevação das 
condições para a prestação de cuidados de saúde, fator determinante na qualidade de vida dos munícipes. 

A Unidade de Saúde Mafra Leste integrará duas Unidades de Saúde Familiar (USF), 
com capacidade para 15 mil utentes cada, constituídas por gabinetes de consulta mé-
dica, de enfermagem, de saúde infantil, de vacinação e de planeamento familiar, assim 
como salas de tratamento. Acrescem, ainda, módulos polivalentes (para a prestação 
de cuidados continuados, psicologia, podologia e serviço social), bem como um módulo 
de fisioterapia, terapia ocupacional e sala de movimento. 

A construção desta Unidade de Saúde decorre do contrato-programa celebrado entre 
a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) e o Município de 

Mafra, o qual define as condições de cooperação financeira entre as partes. Para além 
disso, cabe ao Município ceder gratuitamente o terreno, desenvolver o procedimento 
da empreitada e respetiva fiscalização e ainda executar os arruamentos e arranjos ex-
teriores. A construção deste edifício tem, também, financiamento no âmbito do Lisboa 
2020.

Em fase final de elaboração está, por sua vez, o projeto relativo à Unidade de Saúde 
Mafra Norte, a qual, servindo as populações da Freguesia de Mafra, será edificada na 
Rua Santa Casa da Misericórdia, junto à APERCIM.
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O Canil Municipal, localizado na Abrunheira, passou a estar aberto 
ao público nas manhãs do primeiro sábado de cada mês, para além 
do horário que estava fixado: de segunda a sexta, entre as 08h30 e 
as 16h30. A iniciativa pretende, assim, aumentar as possibilidades de 
horários para visitar e conhecer os animais que se encontram dispo-
níveis para adoção.

Este ano, até ao final de agosto, já foram entregues para adoção 
50 gatos. Comparativamente com o período homólogo de 2015, re-
gistou-se um crescimento do número de canídeos adotados de 45%.

Está interessado em conhecer os canídeos que estão para adoção? 
Consulte o site da Câmara Municipal, que contém as informações so-
bre a idade, o sexo, a raça e o número de chapa de cada animal.

Mas, antes de proceder à adoção, lembre-se que esta decisão re-
quer responsabilidade. São muitos os fatores que devem ser pen-
sados com alguma antecedência, tais como: se a casa tem espaço 
suficiente para acolher um animal; se nos períodos de férias ou outro 
tipo de ausência tem alguém que possa cuidar do gato ou do cão; 
se tem disponibilidade financeira para poder dar qualidade de vida 
ao animal, não só a nível de carinho, amor, abrigo, alimentação, mas 
também nos remédios e cuidados veterinários.

Não se esqueça que determinados canídeos necessitam mais do 
seu tempo, uma vez que precisam de praticar exercício físico regu-
larmente. 

O Município de Mafra é um dos três casos de estudo no âmbito do 
projeto europeu MOEEBIUS (Modeling Optimization of Energy Effi-
ciency in Buildings for Urban Sustainability), já tendo sido concluído 
o levantamento energético dos edifícios dos Paços do Concelho, do 
Jardim de Infância, da Escola Básica n.º 1 e das Piscinas Municipais 
da Venda do Pinheiro.

O projeto pretende encontrar soluções para atingir as metas de 
poupança de energia, bem como melhorar a qualidade do ar dos edi-
fícios. Os casos de estudo são realizados em três países europeus 
e, a nível nacional, a investigação é, então, realizada em edifícios 
da Câmara Municipal de Mafra e, ainda, no Instituto da Soldadura e 
Qualidade – ISQ.

O edifício dos Paços do Concelho, em Mafra, foi o primeiro sítio-pi-
loto a ser eleito, devido ao seu valor simbólico e porque o mesmo, 
embora moderno, apresenta desafios na conjugação das questões 
da eficiência energética com a funcionalidade de uma infraestrutura 
pluridisciplinar. Para o Município, a ambição é que a dinâmica iniciada 
com este estudo se possa depois estender a toda a rede de edifícios 
municipais.

O MOEEBIUS é composto por um consórcios de 15 entidades eu-
ropeias provenientes de 11 Estados Membros e financiado pela Co-
missão Europeia, no âmbito do programa de apoio à Investigação e 
Desenvolvimento – Horizonte 2020.

Canil Municipal 
com novo horário

Município desenvolve 
projeto-piloto para
poupança de energia

A Câmara Municipal procedeu à instalação de mais 195 unidades de 
iluminação tipo LED de 30W.

Esta intervenção integra-se no projeto de promoção de maior efici-
ência energética da rede de iluminação pública, que tem vindo a ser 
desenvolvido de forma faseada, nas principais artérias das fregue-
sias do Concelho. 

Só no que diz respeito à Avenida 1.º de Maio, em Mafra, a substi-
tuição da iluminação de vapor sódio permite obter mais de 70% de 
poupança de energia elétrica, o que equivale a 60.500€/ ano.

Na próxima fase, vão ser instaladas 30 unidades de iluminação LED 
de 45W, no Parque Urbano de São Sebastião, na Ericeira.

O sistema LED, para além de permitir reduzir custos, garante uma 
maior uniformidade na iluminação pública, originando uma otimiza-
ção na visualização noturna dos locais intervencionados, a qual, por 
sua vez, beneficiará as condições de segurança.

Iluminação pública 
mais eficiente

Iluminação pública: perguntas frequentes
A Câmara Municipal dá resposta às principais questões colocadas pelos munícipes em matéria 

de iluminação pública.
A quem me devo dirigir para solicitar focos de iluminação pública?
Uma vez que é da competência da Câmara Municipal a definição do número de aparelhos de 

iluminação que devem ser instalados, deverá contactar os serviços municipais através do número 
de telefone 261 810 100 ou enviar um e-mail para geral@cm-mafra.pt.

Quem devo contactar se quiser reportar uma avaria na iluminação pública?
Caso pretenda reportar uma avaria, ligue para o 800 911 911 (0h-24h), ou use 
www.edpdistribuicao.pt.
Quem devo contactar se quiser pedir o desvio de um poste?
Deverá dirigir-se a uma loja ou agente da EDP, telefonar para o 808 100 100 ou preencher o 

formulário em www.edpdistribuicao.pt.
Quem devo contactar em caso de avarias elétricas?
Sempre que estiver com falta de energia ou encontrar situações que possam constituir perigo 

elétrico (por exemplo, linhas elétricas caídas, ramos de árvores a crescerem para cima de linhas 
elétricas, armários elétricos abertos ou portinholas de colunas de iluminação pública abertas), 
ligue para o número grátis 800 506 506 (0h-24h) ou use www.edpdistribuicao.pt.

Cuidados a ter
Ao cortar uma árvore, ao montar um andaime ou ao instalar uma grua deverá ter em atenção se 

existem linhas elétricas na zona circundante, de modo a não serem danificadas com os trabalhos. 
Ao fazer uma escavação, antes de perfurar o solo, terá que verificar se existem cabos subterrâ-
neos que possam ser atingidos.
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OBRAS

Passeio pedonal Baleia/ S. Julião

Limpeza e lavagem de mobiliário e espaços urbanos

Requalificação de rotunda, Malveira

Parque Intermodal do Alto da Vela, Mafra (2.ª fase)

Parque Intergeracional do Gradil

Reforço de contentorização enterrada, Mafra

Construção do Posto da GNR da Ericeira

Alargamento da R. da Fonte dos Corvos, Casais da Serra

Requalificação de cais de contentorização 

Obras nas nossas ruas
As intervenções de proximidade realizadas nos espaços públicos das nossas aldeias e vilas fazem 
verdadeiramente a diferença no quotidiano dos cidadãos. 
Assim, elevando as condições de vida dos residentes e contribuindo para a atratividade turística e 
económica do território, são prioridades municipais a promoção da segurança rodoviária e pedonal, 
o reforço das redes de abastecimento de água, de saneamento básico e de recolha de resíduos 
urbanos, a limpeza dos espaços públicos, mas também a criação de novas zonas verdes, que 
convidam à estadia das populações.
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OBRAS

Desmantelamento da ETAR dos Salgados Enquadramento paisagístico Mafra/ CarapinheiraInstalação de contentorização enterrada, EriceiraEncaminhamento de efluentes, Sobral da Abelheira

Requalificação da Alameda Prof. Leite Pinto, Malveira

Repavimentação da EM 548, Arrifana Rede de Águas Residuais Domésticas, Achada/ Sobreiro

Encaminhamento de efluentes, Sobral da Abelheira Requalificação de parque infantil, Pq. Sta. Marta, Ericeira Pavimentações, S. Lourenço

Requalificação do Largo Coronel Brito Gorjão, Mafra Pavimentação da EM 548, Arrifana

Repavimentações, Lagoa

Rede de Águas Residuais Domésticas, Achada/ Sobreiro

Parque Intermodal da Malveira (terraplanagens) Estacionamento na Rua Serpa Pinto, Mafra

Parque Intermodal do Alto da Vela, Mafra (2.ª fase)

Repavimentação da Rua Joaquim Duarte Resina, Mafra

Muralha para suporte de talude, Sobral da Abelheira

Pavimentação da Rua da Cerâmica, Casal dos Faustinos

Muro de suporte e escadas, Sobral da AbelheiraExecução de valetas e coletores, Lagoa

Lavagem de contentorização

Passeio pedonal Baleia/ S. Julião Passeio pedonal, Mafra/ CarapinheiraRotunda Av. 1.º Maio/ R. Serpa Pinto, MafraAmpliação da Escola Básica da Venda do Pinheiro

Construção de passeios, S. Lourenço
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DESPORTO

FAÇA PARTE DO MOVIMENTO

Maior liberdade de utilização e preços mais atrativos. São estas as principais novidades na época desportiva 2016/ 
2017. Numa instalação municipal perto de si, venha praticar diversificadas modalidades… e faça parte do movimento 
“MAFRATIVA”!

Maior liberdade de utilização
Com o novo “free-pass”, e mediante o pagamento de um valor único 

de 25€/ mês, pode frequentar todas as aulas até às 17h30 de 2.ª a 6.ª 
feira, nos horários que lhe sejam mais convenientes e sem necessi-
dade de inscrição nas classes. Após as 17h30, continua a aplicar-se 
o pack “+ desporto”. No entanto, e para promover a conciliação da 
prática da atividade física com a vida pessoal, familiar e profissional, 
foi ainda criado um novo pacote que possibilita a inscrição simultâ-
nea com o “free-pass” e com o “+desporto”, assim permitindo estes 
dois tipos de utilização numa só mensalidade.

Preços mais atrativos
Na época desportiva 2016/ 2017, aplica-se um preçário único para 

o pack “+ desporto”, pelo que foi eliminada a diferenciação existente 
nas taxas de uma vez por semana aplicáveis às classes de natação 
para bebés e de ténis. Procedeu-se, também, à alteração dos preços 
de inscrição e de renovação de inscrição, a qual se mantém válida en-
quanto o utente estiver inscrito nos núcleos desportivos municipais 
com o pagamento da respetiva taxa de mensalidade ou de utilização 
livre.

Modalidades diversificadas
Nas Instalações Desportivas Municipais de Mafra, Ericeira, Mal-

veira, Venda do Pinheiro, Azueira ou Encarnação pode praticar as 
modalidades que mais se adequam aos seus gostos pessoais e aos 
objetivos desportivos pretendidos. Prefere movimentos ritmados? 
Experimente zumba, hip pop ou danças clássicas. Se tenciona rela-
xar e trabalhar a concentração, opte por yoga ou pilates. Já os aman-
tes da água podem praticar natação, hidrobike ou hidroginástica. Em 
alternativa, inscreva-se no ténis, musculação, ginástica ou karaté.

Novo logótipo e slogan
“MAFRATIVA. Faça parte deste movimento… numa instalação des-

portiva municipal perto de si!”. Com esta nova mensagem, a Câmara 
Municipal pretende incentivar a integração da atividade física, en-
quanto fator de promoção da saúde, nos hábitos de vida quotidianos 
dos munícipes, mas também divulgar a qualidade e diversidade da 
oferta disponível na rede de instalações desportivas municipais, dis-
tribuídas pelo território do Concelho de Mafra.

Mais informações

e-mail: mafrativa@cm-mafra.pt | site: http://www.cm-mafra.pt/pt/municipio/desporto/pratique-desporto
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DESPORTO/ CULTURA

A Ericeira – única Reserva Mundial de Surf da Europa – vai receber 
o Surf Summit nos dias 5 e 6 de novembro. O evento, que antecede 
o Web Summit, reunirá cerca de 200 líderes mundiais em tecnologia 
para realizarem atividades de aventura, networking e palestras.

A iniciativa constitui uma oportunidade para divulgar as inúmeras 
potencialidades do Concelho, evidenciando as condições naturais 
para a prática de desportos de outdoor e a identidade cultural única. 

Ao longo dos quatro quilómetros da Reserva Mundial de Surf da Eri-
ceira, os maiores nomes de tecnologia poderão surfar com os mais 
conhecidos surfistas, bem como participar noutras atividades ao ar 
livre. À noite, poderão assistir a palestras numa estrutura disponibi-
lizada na praia de Ribeira d’Ilhas e participar numa after party dina-
mizada pela discoteca mais antiga de Portugal, o Ouriço.

De referir que o Web Summit é uma conferência global de tecnolo-
gia realizada anualmente. Na edição de 2016, que decorre em Lisboa, 
vão estar presentes mais de 50.000 participantes de mais de 150 
países, incluindo mais de 20.000 empresas, 7.000 CEO’s e 2.000 jor-
nalistas internacionais.

Líderes de tecnologia
surfam na Ericeira

FexpoMalveira: 
das feiras à culinária

Contribuindo para a preservação, difusão e valorização do patrimó-
nio cultural do Concelho, a Câmara Municipal organiza diversificadas 
iniciativas que, numa perspetiva simultaneamente educativa e lúdi-
ca, abrangem diferentes públicos. 

A atividade “À Descoberta do Património Etnográfico: na senda da 
ruralidade” consistiu na realização de um passeio pedestre pelo Vale 
de Cheleiros, incidindo nas aldeias da Mata Pequena e de Broas e ten-
do como tema específico a estrutura da casa agrícola. Este passeio 
permitiu explorar o espaço rural das referidas localidades e compre-
ender como seria a organização e a vida destas comunidades.

No verão, ao ar livre, o público foi convidado a escutar contos tra-
dicionais, na aldeia da Mata Pequena. O evento “Em Noites de Luar”, 
que contou com a participação de António Fontinha, pretendeu abor-
dar o papel que o conto tradicional desempenha na cultura popular.

Já a oficina de Arqueologia e Artes Plásticas, “(Re)modelando a 
Pré-História”, consistiu na criação de peças tridimensionais em bar-
ro, feitas a partir das cerâmicas com cerca de 5000 anos, encontra-
das nas escavações arqueológicas do Penedo do Lexim, Igreja Nova.

Para comemorar as Jornadas Europeias do Património, realizou-se 
a atividade “Viajar no tempo: vamos caçar?”. As famílias, com crian-
ças entre os 6 e os 10 anos, puderam conhecer a réplica de uma casa 
com 5000 anos, bem como aprender a construir arcos e flechas pré-
-históricas.

Património 
convida ao lazer

O Município de Mafra participou na 28.ª edição da FexpoMalveira, 
fazendo-se representar com um pavilhão de exposições, que preten-
deu contextualizar a ligação entre as feiras e os mercados tradicio-
nais e a gastronomia local.

Mais do que uma montra do dinamismo do tecido económico, este 
certame é, cada vez mais, um fórum de divulgação da identidade cul-
tural local. Por isso, no espaço expositivo do Município foi estabeleci-
da uma ‘linha do tempo’, recuando até às feiras e mercados tradicio-
nais de outrora, onde se destacou, desde 1782, o papel da Malveira. 

Esta viagem continuou pela culinária malveirense, disponibilizada 
em inúmeras casas de pasto e que tinha por base pratos substan-
ciais, de alto valor nutritivo, e terminou no presente, com a apresen-
tação do concurso de ideias para a revitalização do histórico Largo da 
Feira da Malveira, incluindo também a Avenida José Batista Antunes, 
organizado pela Câmara Municipal de Mafra, com o apoio da União 
das Freguesias de Malveira e São Miguel de Alcainça.

Por ocasião deste certame, o Presidente da Câmara Municipal fez 
referência aos principais projetos municipais para a elevação das 
condições de vida na Malveira, a saber: a construção da Unidade de 
Saúde, a requalificação da Alameda Leite Pinto, o alargamento do 
cemitério e as obras no parque intermodal, já concluídas.
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TURISMO

A 6.ª edição do Festival do Pão foi a mais participada de sempre, reunindo residentes e turistas. Confirma-se, assim, 
a importância estratégica do evento enquanto autêntica montra da identidade saloia: exalta os produtos da terra, 
divulga as tradições locais, homenageia o trabalho das suas gentes e oferece diversificadas atividades lúdicas.

Reunindo 87 expositores, o certame constituiu uma oportunidade não só para sabore-
ar o afamado Pão de Mafra, mas também as mais variadas especialidades gastronómi-
cas regionais. Com o intuito de evidenciar a ligação ao mundo rural, o evento integrou 
a exposição e venda de artesanato e de produtos locais, a feira saloia, as atuações de 
ranchos folclóricos, uma exposição de veículos e alfaias agrícolas, para além de ativi-
dades de animação cultural, com destaque para um diversificado e prestigiado cartaz 
musical.

Este ano, a Autarquia voltou a organizar o “Fórum do Pão”, espaço de reflexão onde 
reputados oradores debateram as questões históricas e etnográficas associadas aos 
produtos endógenos. Contribuindo para a internacionalização, o certame contou com 
uma representação do pão de Altamura, proveniente de Itália. 

O Festival do Pão também se articulou com a 60.ª Semana Equestre Militar, promo-
vida pela Escola das Armas, que incluiu a apresentação da prestigiada “Reprise da Es-
cola de Mafra”.

Festival do Pão
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TURISMO

A Ericeira voltou a receber mais uma edição do Portuguese Surf 
Film Festival, evento que premiou o melhor do cinema internacional 
de surf.

Durante uma semana foram exibidos, na Casa de Cultura Jaime 
Lobo e Silva, 21 filmes provenientes de nove países, todos eles com 
estreia absoluta em Portugal.

As novidades desta 5.ª edição foram a estreia internacional do Save 
the Waves Film Festival, organizado pela Save the Waves Coalition,  
bem como a exposição “Surf & All Included”, com a participação de 
artistas de renome nas áreas da ilustração, pintura, escultura e fo-
tografia.

O festival constituiu, assim, uma oportunidade para divulgar as po-
tencialidades da Ericeira para acolher eventos de cariz internacional, 
relacionados com a modalidade do surf. 

Além desta vertente turística, o evento assumiu uma componen-
te cultural (destacando o mérito do trabalho cinematográfico), mas 
também ambiental (apelando à preservação da natureza no contexto 
da prática do surf) e até económica (contribuindo para a dinamização 
económica local).

Nas diferentes categorias em concurso, os filmes vencedores fo-
ram Las Olas (best film), Beauty and Chaos (shorts best), Skeleton 
Sea – The Waves of Tomorrow (sustainability best) e Dirty Old Wedge 
(audience award).

Virtuosos pianistas de diferentes nacionalidades proporcionaram 
momentos musicais de excelência durante o mês de julho, no Con-
celho de Mafra. 

Organizado pela Câmara Municipal, com o apoio da Fundação Jorge 
Álvares, o Festival de Música de Mafra “Filipe de Sousa”, regressará 
em 2017, contribuindo para diversificar a oferta musical. 

O evento, que homenageou Filipe de Sousa, compositor, pianista, 
maestro, investigador e mafrense de adoção, integrou cinco con-
certos com entradas gratuitas nas vilas de Mafra e da Ericeira, nos 
quais os mais importantes pianistas interpretaram obras do home-
nageado, mas também de compositores de referência, a exemplo 
de Beethoven, Debussy, Schumann, Chopin, Dvorack, Liszt, Mozart, 
entre outros.

Nesta primeira edição, o festival foi inaugurado com a Orquestra 
do Norte, dirigida pelo Maestro Ferreira Lobo, tendo como solista o 
pianista português Adriano Jordão. 

O Município também recebeu os concertos do intérprete norte-a-
mericano Jeffrey Swann, de um dos melhores talentos da nova gera-
ção de pianistas brasileiros, Patrick Rodrigues, bem como do docente 
e pianista belga, Jan Michiels. 

Sob o cenário do Claustro Sul do Palácio Nacional de Mafra, o con-
certo de encerramento foi interpretado pela Orquestra do Norte, com 
direção do Maestro Ferreira Lobo, tendo a participação de Teresa da 
Palma Pereira, referência da nova geração de pianistas portugueses.

Festival de cinema 
de surf na Ericeira

Festival de Música 
“Filipe de Sousa”

Música, teatro, dança e cinema animaram munícipes e turistas em 
diversos pontos da Ericeira, entre os meses de julho e setembro. A 
iniciativa pretendeu reforçar a atratividade da vila turística, propor-
cionando momentos de lazer e de diversão.

No âmbito da “Animação de verão na Ericeira”, destaque para os 
concertos de diferentes géneros musicais, dirigidos aos mais diver-
sos públicos, contando com as atuações de artistas prestigiados, a 
exemplo de António Zambujo, Sara Tavares ou António Chainho, en-
tre muitos outros.

Quanto ao teatro, a Casa de Cultura Jaime Lobo e Silva acolheu 
as peças “Arlete e Orlando”, “O Segredo do Diamante”, “BackstAGE”, 
“Velha é Você”, “Cenas para Dois” e “Eu sou Mediterrâneo”, entre ou-
tras. De referir, ainda, os serões de stand up comedy. 

Este espaço cultural foi, também, o epicentro do reconhecido Por-
tuguese Surf Film Festival, que já faz parte do calendário dos princi-
pais eventos organizados em época estival. 

Animação de verão 
na Ericeira
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AÇÃO SOCIAL

Dia Internacional do Idoso:                         
Uma festa de diferentes gerações
Os mais velhos e os mais novos juntaram-se, no Parque Desportivo Municipal de Mafra, para celebrar o Dia 
Internacional do Idoso. A iniciativa, promovida pela Câmara Municipal no âmbito do projeto “Geração SEI – Saber, 
Experiência e Idade”, ficou marcada pelo lançamento do livro “Contos Terra a Terra”, que é resultado do trabalho 
coletivo, numa expressão de envolvimento da comunidade. 

“Contos Terra a Terra” divulga contos da tradição oral e/ ou histórias de vida do nosso 
Concelho, preservando e valorizando o património cultural imaterial local, mas tam-
bém promovendo a partilha intergeracional e o respeito pelo lugar do idoso na estru-
tura familiar.

Dinamizado pela Câmara Municipal, pelas Freguesias e pela Rede de Bibliotecas Es-
colares de Mafra, este projeto envolveu diferentes intervenientes em várias etapas: 
idosos das comunidades locais, que contaram histórias alusivas às 11 Freguesias e 
Uniões de Freguesia do Concelho, tendo os técnicos municipais efetuado o registo áu-
dio destes contos; os professores bibliotecários do Concelho, que elaboraram os textos 
literários, tendo recebido formação financiada pelas Freguesias; o contador de histó-
rias António Fontinha, que efetuou a revisão; mais de 2.000 crianças e alunos dos Jar-
dins de Infância e Escolas Básicas do Concelho, que fizeram ilustrações para os textos, 
das quais 12 foram distinguidas com prémios e 22 com menções honrosas, mediante a 

apreciação de um júri; e também os alunos da Escola Secundária José Saramago, que 
elaboraram o livro digital. 

Esta obra literária coletiva vai ser oferecida a todas as crianças e alunos dos Jardins 
de Infância e Escolas Básicas do 1.º Ciclo do Concelho, bem como aos alunos das Es-
colas Básicas do 2.º e 3.º Ciclos e Secundária que participaram no projeto. 

A apresentação de “Contos Terra a Terra” contemplou, também, a peça de teatro 
“Viagem ao Concelho de Mafra em 7 minutos”, que versou sobre as histórias contidas 
no livro, assim como a exposição das ilustrações e, ainda, uma sessão de leitura pelo 
contador de histórias António Fontinha.

O programa de comemorações do Dia Internacional do Idoso finalizou com uma exi-
bição dos grupos do “Movimento é Vida” (ginástica para séniores), projeto este que se 
integra, igualmente, na “Geração SEI”, que aglutina as respostas sociais especifica-
mente vocacionadas para a terceira idade.
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ASSOCIATIVISMO

Festejar o associativismo cultural
O Festival Municipal de Folclore de Mafra e o evento “Celebrar a Música” homenagearam a cultura popular, divulgaram 
o trabalho desenvolvido pelo movimento associativo cultural e constituíram, ainda, autênticos pontos de encontro das 
comunidades locais. Organizados pela Câmara Municipal, os eventos deram visibilidade, assim, ao meritório trabalho 
dos Ranchos Folclóricos e Bandas Filarmónicas do Concelho de Mafra, desenvolvido tanto na preservação e divulgação 
das tradições locais, como na formação cultural dos munícipes, em especial, das gerações mais novas.

Integrado na tradicional Festa de S. Sebastião – Aldeia da Roupa Branca, na Char-
neca, o Festival Municipal de Folclore de Mafra contou com as atuações de 12 grupos 
folclóricos do Concelho, a saber: Clube Desportivo e Recreativo Flores de Monfirre, 
Rancho Folclórico da Malveira, Grupo Cultural de Danças e Cantares de São Miguel 
de Alcainça, Rancho Folclórico “Cantarinhas de Barro”, Grupo de Danças e Cantares 
de St.º Estêvão das Galés, Rancho Folclórico do Livramento, Rancho Folclórico de Vila 
Franca do Rosário, Rancho Folclórico São Miguel do Milharado, Grupo de Danças e Can-
tares de Vila de Canas, Rancho Folclórico de Monte Godel, Rancho Folclórico da Mur-
geira e Grupo Folclórico “Os Saloios” da Póvoa da Galega.

Comemorando o Dia Nacional das Bandas Filarmónicas, o evento “Celebrar a Música” 
reuniu 330 músicos concelhios de todas as idades. 

A iniciativa começou com a apresentação das Bandas Filarmónicas do Concelho, que 
executaram os respetivos hinos em frente ao Palácio Nacional de Mafra, seguindo-se o 
desfile em direção ao Jardim do Cerco. 

Neste espaço, tiveram lugar as diversas atuações musicais, começando pela partici-
pação de uma convidada, a Orquestra Sinfónica de Jovens da Junta de Freguesia de 
Santo Isidoro. 

Seguiram-se os concertos das Bandas Filarmónicas, designadamente a Escola de 
Música da Casa do Povo da Enxara do Bispo, a Escola de Música Juventude de Mafra, a 
Sociedade Recreativa e Musical de Vila Franca do Rosário, a Filarmónica Cultural Eri-
ceira, a Sociedade Filarmónica 1.º de Dezembro da Encarnação e a Associação Musical 
Nossa Senhora do Livramento.
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EDUCAÇÃO

Receção aos docentes do Concelho
Assinalando o início do ano letivo 2016/ 2017, a Câmara Municipal organizou a receção aos docentes do Concelho de 
Mafra, na qual estiveram presentes mais de 600 professores e educadores, aliando a confraternização ao reforço 
da cooperação institucional. Este evento com uma dupla vertente – musical e literária – contou com a presença da 
escritora Hélia Correia, distinguida com o Prémio Camões 2015, o maior galardão atribuído à Literatura em Língua 
Portuguesa.

O Presidente da Câmara Municipal de Mafra saudou os docentes presentes e enume-
rou as prioridades municipais no âmbito da educação, tendo destacado os investimen-
tos em curso na sequência dos protocolos de delegação de competências celebrados 
entre o Município de Mafra e o Ministério da Educação, nomeadamente: a ampliação 
da Escola Básica da Venda do Pinheiro, a requalificação da Escola Básica Professor 
Armando Lucena (Malveira) e a reabilitação da Escola Básica António Bento Franco 
(Ericeira). 

O edil também anunciou que vai ser iniciada a requalificação da Escola Básica e do 
Jardim de Infância do Sobral da Abelheira, concluindo o programa de modernização do 
parque escolar sob gestão municipal.

De seguida, realizou-se o concerto pelos seis órgãos da Basílica do Palácio Nacional 
de Mafra, complementado com a participação dos Pequenos Cantores do Conservató-
rio de Música. 

Já no Claustro Sul do Palácio Nacional de Mafra teve lugar a intervenção de Hélia 
Correia, que cresceu em Mafra e que foi, também ela, professora. A escritora valori-
zou o papel dos docentes, que considerou “uma pedra fundamental na formação dos 
jovens”. Apelou, ainda, a que os educadores e professores valorizem a palavra, que “é 
o fundamento da Humanidade solidária”.

Neste segundo momento, os docentes foram presenteados, pela Câmara Municipal, 
com o livro Lillias Fraser, da autoria de Hélia Correia, que se disponibilizou para os 
autografar.

Contribuindo para o aumento da capacidade do parque escolar do Concelho, a Câma-
ra Municipal está a proceder à ampliação e modernização das instalações da Escola 
Básica da Venda do Pinheiro, da qual está concluída a 1.ª fase. A intervenção consiste 
na união dos blocos 1 e 2 ao nível dos pisos 0 e 1, permitindo a criação de novas salas 
de aula, biblioteca/ sala de informática, laboratórios e ampliação do refeitório, incluin-
do adequadas condições de acessibilidade para pessoas com mobilidade condicionada.

Uma vez que esta intervenção constitui competência da Administração Central, o Mu-
nicípio celebrou um protocolo de colaboração com o Ministério da Educação. 50% do 
custo da empreitada é suportado por fundos comunitários, em sede do Pacto de Desen-
volvimento e Coesão Territorial do Lisboa 2020, sendo que a metade remanescente é 
assegurada pelo Município e pelo Ministério da Educação em partes iguais. 

4904

Refeições escolares

Prolongamento de horário (tarde)

Prolongamento de horário da manhã 
(7h30-8h00)

Ação Social Escolar – Escalão 1
Refeições e material escolar 

Ação Social Escolar – Escalão 2
Refeições e material escolar 

Transportes escolares

Atividades de Enriquecimento Curricular

Manuais Escolares

Ampliação da Escola Básica
da Venda do Pinheiro

1381

216

687

647

2878

3238

2735

N.º de crianças/ alunos inscritos nos serviços de educação da Câmara Municipal de Mafra
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BREVES

Atelier de 
Artes Plásticas

Sessões de 
leitura

1.º Slalom     
de Mafra

Venha visitar, a partir do dia 15 
de outubro, as exposições que 
vão estar patentes até novembro 
em diversas galerias municipais 
do Concelho. 

As mostras de pintura “Ritmos 
de cor e composição”, de Manuel 
Gorjão Henriques, e “O Alentejo 
na Ericeira”, de Alonso Fernan-
des, têm lugar, respetivamente, 
na Casa de Cultura D. Pedro V, 
em Mafra, e na Sala Atlântico 
do Parque de Santa Marta, na 
Ericeira. Já a exposição de foto-
grafia e pintura “1 fotografia, 20 
óleos e 40 aguarelas”, de Carlos 
Fraga, poderá ser visitada na 
Casa de Cultura Jaime Lobo e 
Silva, Ericeira. O foyer deste es-
paço cultural receberá a exposi-
ção de desenho e pintura “Tons 
d’Arte”, de António Lobato.

Estão abertas, até ao 28 de fe-
vereiro de 2017, as candidaturas 
para o “Prémio Internacional de 
Composição – Órgãos do Palácio 
Nacional de Mafra”, promovido 
pelo Ministério da Cultura e o 
Município de Mafra. 

O Prémio, com periocidade 
bienal, tem a finalidade de criar 
novo reportório para o conjunto 
dos seis órgãos da Basílica e, ao 
mesmo tempo, gerar uma dinâ-
mica de valorização deste patri-
mónio único. O concurso é divi-
dido em duas categorias, sendo 
que o valor dos prémios é de 10 
mil e 5 mil euros. 

O júri é constituído por quatro 
personalidades de reconhecido 
mérito internacional: Joris Ver-
din, Maurizio Croci, António Pi-
nho Vargas e João Vaz.

Exposições 
de pintura

Prémio de 
Composição

Já começou o novo ano letivo 
do Atelier de Artes Plásticas. 
Distribuídas por nove turmas de 
diferentes idades, as aulas de-
correm no Museu Municipal Prof. 
Raúl de Almeida, em Mafra, e 
na Casa de Cultura Jaime Lobo 
e Silva, na Ericeira. O atelier, 
aberto ao público em geral, tem 
uma componente teórico-prá-
tica, promovendo o ensino de 
diversas técnicas de desenho e 
de várias abordagens no campo 
da pintura. Complementando a 
aprendizagem, serão organiza-
das visitas de estudo a museus, 
galerias, fundações e locais re-
levantes do património cultural. 
No fim do ano, é realizada uma 
exposição coletiva, que integrará 
obras dos alunos. Informações 
em www.cm-mafra.pt.

O Parque Intermodal vai rece-
ber, pela primeira vez, o Slalom 
de Mafra no dia 23 de outubro, 
entre as 09h30 e as 17h00, com 
o apoio da Câmara Municipal de 
Mafra. Esta é uma prova para 
veículos clássicos e desporti-
vos construídos a partir de 1 de 
janeiro de 1946 até aos dias de 
hoje, com ou sem preparação 
específica para competição. Os 
carros fabricados a partir do dia 
31 de dezembro de 1988 têm que 
ter vocação desportiva. 

O slalom é constituído por três 
séries e as classificações finais 
serão obtidas em função do 
menor número de pontos aver-
bados, incluindo penalizações. 
Salienta-se que o tempo da pri-
meira passagem é referência 
para as outras duas.

A Câmara Municipal organiza 
diversas atividades de promoção 
da leitura para as crianças com 
idades entre os 3 e 12 anos. 

As sessões de contos tradicio-
nais, com António Fontinha, de-
correrão nos dias 15 de outubro, 
na Biblioteca Municipal de Mafra, 
e 12 de novembro, na Biblioteca 
Municipal da Malveira. 

A iniciativa “Hora do Conto” re-
alizar-se-á a 22 de outubro, na 
Biblioteca Municipal da Venda do 
Pinheiro. 

No âmbito do projeto “Histórias 
que a minha avó me contava”, as 
sessões terão lugar nos dias 29 
de outubro, na Biblioteca Mu-
nicipal da Malveira, e 26 de no-
vembro, na Biblioteca Municipal 
de Mafra. Mais informações em 
www.cm-mafra.pt.



O monumento que é, simultaneamente, um paço real, 

uma basílica, um convento, um hospital monástico, 

um jardim e uma tapada celebra 300 anos… e todos 

estão convidados! 

De 17 de novembro de 2016 a 17 de novembro 

de 2017, junte-se à festa: espetáculos piromusicais, 

video mapping, concertos, conferências, exposições, 

recriações históricas… e muito mais!

COMEMORAÇÕES 
300 ANOS DO LANÇAMENTO DA 1.ª PEDRA

Informações:
www.cm-mafra.pt/municipio/300-anos-do-palacio-de-mafra


