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Ficha Técnica

HÉLDER SOUSA SILVA
Presidente da Câmara 

Municipal de Mafra 

Celebrar o tricentenário do Real Edifício de 
Mafra. Que significado teve para Mafra, para Por-
tugal e para o mundo?

A resposta, tal como tive a oportunidade de afir-
mar há exatamente um ano atrás, resume-se em 
duas complementares expressões: encontro, dos 
visitantes nacionais e estrangeiros com o patrimó-
nio que nos distingue; reencontro, dos mafrenses 
com a história que nos une.

Volvido um ano de muitos e diversificados even-
tos, de milhares de participantes portugueses e 
estrangeiros, de inúmeras notícias difundidas nos 
jornais, nas televisões, nas rádios ou nas redes so-
ciais, é com regozijo que afirmamos que estes en-
contros e reencontros contribuíram para que este 
monumento possa perdurar na memória das 
gentes de perto e de longe.

E no que diz respeito às nossas gentes, apraz re-
gistar que estas comemorações se tenham trans-
formado num genuíno momento de exaltação da 
identidade e do orgulho de pertencer ao Con-
celho de Mafra. 

Este orgulho não foi sinónimo de superioridade, 
mas sim de unidade! Afinal, o Concelho de Mafra 
somos todos nós: os que aqui nasceram e cres-
ceram, mas que fazem questão de permanecer por 
amor à nossa terra e às nossas gentes; aqueles 
que aqui despontaram, mas que ganharam mundo; 
aqueles que vieram de outras latitudes para aqui 
instalar a sua família ou o seu negócio, para fazer 
férias ou uma simples visita. 

Ora, se há três séculos atrás o rei fez a promes-
sa de construir um convento e, ao cumpri-la, pôs 
Mafra no mapa, hoje somos todos chamados a am-
pliar este compromisso. 

Este legado faz-se presente, não só continuando 
a elevar a qualidade de vida dos munícipes, atra-
vés de uma efetiva política de proximidade, mas 
também reforçando a implementação de uma am-
biciosa estratégia de dinamização económica e tu-
rística, de modo a fortalecer o posicionamento do 
Concelho de Mafra no competitivo mapa mundial. 
Estes são os desafios do novo mandato autár-
quico.

Afinal, mais turistas significam ruas com vida 
durante todo o ano e comércio local com procura; 
mais investidores significam mais postos de traba-
lho; e mais emprego significa mais riqueza e felici-
dade para quem cá vive.

Nós somos mundo… e isso está no nosso ADN! 
Saibamos honrar este legado genético!

Votos de Boas Festas e de um excelente ano de 
2018.

EDITORIAL

Impressão: Funchalense - Empresa Gráfica, S.A.
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300 anos de encontros 
e reencontros

“Se há três séculos atrás o rei fez a 
promessa de construir um convento 
e, ao cumpri-la, pôs Mafra no mapa, 
hoje somos todos chamados a 
ampliar este compromisso”
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ATUALIDADE

Novos eleitos da Câmara tomaram posse
«Da nossa parte poderão contar com acrescida responsabilidade, elevado sentido de serviço público e adicional 
proximidade: se manter o que está bem pressupõe a maior das exigências, então ousar a excelência apela à mais inspirada 
das criatividades!». O compromisso foi assumido pelo Presidente da Câmara Municipal de Mafra, Hélder Sousa Silva, na 
cerimónia de instalação do novo Executivo Municipal, que é também constituído por Joaquim Sardinha, Aldevina Rodrigues, 
Hugo Moreira Luís, Célia Batalha Fernandes, António Felgueiras e Lúcia Bonifácio, pelo PPD/PSD, assim como Rogério Costa 
e Sérgio Santos, pelo PS. 

A cerimónia de tomada de posse dos eleitos para o mandato 2017-2021 teve lugar no 
Real Edifício de Mafra, contando com a presença dos autarcas, bem como de representan-
tes de entidades civis, judiciais, militares e religiosas e do movimento associativo local, de 
caráter social, humanitário, cultural, desportivo e recreativo.

Nesta ocasião, o Presidente da Câmara Municipal, Hélder Sousa Silva, declarou que 
entende o mandato recebido como uma expressão de confiança, renovada e ampliada: 
«confiança renovada, reconhecendo o exigente trabalho de recuperação financeira reali-
zado, a permanente intervenção de proximidade e a dinâmica de projeção do território»; «e 
confiança ampliada, acreditando no valor de um projeto pensado, coerente e sustentado».

Sublinhando que o programa de inovação para o Concelho é alargado, abarcando to-
dos os domínios da atuação municipal, sem exceção, o edil anunciou que, para o próximo 
quadriénio, identificou como áreas prioritárias o ambiente, a mobilidade e o emprego e 
formação profissional.

Com este objetivo de promoção da desconcentração administrativa, entendeu o Presi-
dente da Câmara Municipal delegar e subdelegar competências nos Vereadores, de acor-
do com as áreas funcionais enumeradas na página 7. Para o substituir nas suas faltas e 
impedimentos, Hélder Sousa Silva designou, como Vice-Presidente, o Vereador Joaquim 
Sardinha.
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Presidente - José Alves Bizarro Duarte (PPD/PSD)
1.º Secretário - José António Petulante Parente (PPD/PSD)
2.º Secretário - Maria João Alves Moreira (PPD/PSD)

Ana Rita Guerreiro Pinto (PS)
Artur Marques de Almeida Claudino (PPD/PSD)
Maria Isilda Viscata Lourenço de Oliveira Pegado (PPD/PSD)
Renato Alves dos Santos (PS)
Domingos Joaquim Filipe dos Santos (PPD/PSD)
Leila Isabel Inácio Alexandre (PS)
João Lima Pereira Gaito (PPD/PSD)
José Eduardo Libânio da Silva (CDU – PCP/PEV, pelo PEV)
Jaime Acúrcio Carvalho de Oliveira (PS)
David Soares Sardinha Alves (PPD/PSD)
Cristina Lucília Gonçalves Loureiro (PPD/PSD)
Miguel Alexandre da Silva Samora (PS)
Bruno Alexandre Lourenço Ribeiro (PPD/PSD)
Pedro Alexandre Mota da Silva Ramos (BE)
João Pedro Carvalho Pereira (PPD/PSD)
Nazaré Maria Martins Gomes Mota (PS)
Matilde Filipe Batalha Camilo (PAN)
Marta Lisa Mendonça Marques O’Neill (PPD/PSD)
Miguel Ângelo da Silva Correia (PPD/PSD)
António Álvaro da Silva dos Santos e Silva (PS)
Carlos Alberto dos Reis (PPD/PSD)
José Martinez da Silva (CDU – PCP/PEV, pelo PCP)
Zélia Cristina Cipriano Marcelino Rolo (PPD/PSD)
Júlio Manuel Lopes (PS) 

Presidentes das Freguesias/ Uniões de Freguesia

Andreia Filipa Lourenço Duarte Amaral (PPD/PSD), 
pela Freguesia da Carvoeira
Carlos Manuel Antunes Póvoa (PPD/PSD), 
pela Freguesia da Encarnação
Joaquim Filipe Abreu dos Santos (PPD/PSD),
pela Freguesia da Ericeira
Maria de Fátima Mendes Alves Ferreira Caracol (PPD/PSD), 
pela Freguesia de Mafra
José Faustino Carreira (PPD/PSD), 
pela Freguesia do Milharado
Cecília Maria Miranda Duarte (PPD/PSD), 
pela Freguesia de Santo Isidoro
Maria Inês Costa Inácio (PPD/PSD), 
pela União das Freguesias de Azueira e Sobral da Abelheira 
José António de Oliveira Costa (PPD/PSD), 
pela União das Freguesias de Enxara do Bispo, Gradil e Vila Franca do Rosário
Elísio Varandas dos Santos (PS), 
pela União das Freguesias de Igreja Nova e Cheleiros 
Vítor Manuel Ferreira Gomes (PPD/PSD), 
pela União das Freguesias de Malveira e São Miguel de Alcainça
Jorge Manuel Zeferino Lourenço (PPD/PSD), 
pela União das Freguesias de Venda do Pinheiro e Santo Estêvão das Galés

No mandato 2017-2021, a Assembleia Municipal de Mafra é presidida por José Bizarro, 
tendo sido eleitos, como secretários, José Parente e Maria João Moreira. 

Na sequência dos resultados apurados no ato eleitoral, este órgão é constituído por 15 
membros do Partido Social Democrata (PPD/PSD), oito do Partido Socialista (PS), dois da 
Coligação Democrática Unitária (CDU) – Partido  Comunista Português/ Partido Ecologista 
“Os Verdes” (PCP/PEV), um do Bloco de Esquerda (BE) e um do PAN – Pessoas Animais e 
Natureza, para além de integrar os cidadãos que encabeçaram as listas mais votadas na 
eleição para as Assembleias de Freguesia/ União de Freguesia, dos quais 10 do PPD/PSD 
e um do PS.

Assembleia Municipal,                                                          
o fórum da democracia local

Na sua primeira intervenção, o Presidente da Assembleia Municipal, José Bizarro, decla-
rou que entende o exercício de presidência como «um trabalho constante de dignificação 
daquele que é, por excelência, o fórum democrático do Concelho de Mafra», pelo que pug-
nará «pela criação de condições que garantam o bom funcionamento deste órgão nos seus 
deveres de apreciação e fiscalização, assumindo uma postura de permanente cooperação 
institucional com o Executivo Municipal». 

José Bizarro sublinhou, ainda, estar «disponível para continuar a aprofundar a política 
de proximidade que, desde o último mandato, tem vindo a ser cultivada entre o órgão deli-
berativo e os munícipes, nomeadamente com a realização de sessões descentralizadas».

ATUALIDADE
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ATUALIDADE

Hélder Sousa Silva 
em entrevista

Inovar é fazer cada 
vez mais e melhor em 
três eixos prioritários: 
preservar, qualificar 
e valorizar.

No início do mandato 2017-2021, o Presidente da 
Câmara Municipal de Mafra enuncia, na primeira 
pessoa, as prioridades estratégicas do projeto de 
inovação para o Concelho de Mafra, na certeza de 
que preservar, qualificar e valorizar as pessoas e o 
território depende do sucesso do trabalho em equipa.
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ATUALIDADE

O que significa ser novamente Presidente da Câmara 
Municipal de Mafra?

Significa assumir, com os munícipes, um compromisso de 
lealdade, que é o mais exigente de todos os desafios. 

Lealdade é responsabilidade: implica continuar a honrar 
os compromissos assumidos, assegurar a gestão rigorosa 
e ser ainda mais exigente na eficácia da intervenção mu-
nicipal.

Lealdade é verdade: implica não ceder a derivas populis-
tas, nem adiar soluções, mas antes ter a coragem de tomar 
as decisões que o Concelho verdadeiramente precisa.

Lealdade é, acima de tudo, assumir um contrato: implica 
desenvolver um exercício diário que não se esgota neste 
tempo, porque as nossas obrigações não são só para com 
as gerações do presente, mas também para com as do fu-
turo!

De que forma o trabalho realizado nos últimos qua-
tro anos contribuiu para lançar as bases dos projetos 
do novo mandato? 

O trabalho desenvolvido permitiu criar condições de sus-
tentabilidade, que são determinantes para o sucesso do 
projeto de inovação do Concelho de Mafra, definido para o 
novo mandato.

Ora, neste último quadriénio, assegurámos a recuperação 
financeira municipal, imprescindível para garantir a presta-
ção de serviços essenciais à comunidade. Para tal, reduzi-
mos custos de funcionamento e passivos.

Ao mesmo tempo, implementámos uma política de pro-
ximidade. Para tal, e entre muitos outros exemplos, apos-
támos na reabilitação urbana, investimos na qualidade das 
vias rodoviárias e na construção de ciclovias e passeios 
pedonais, aumentámos a oferta de estacionamento, criá-
mos parques intergeracionais, disponibilizámos medidas 
de apoio às famílias, implementámos uma efetiva política 
de juventude, apoiámos o movimento associativo e as insti-
tuições sociais e até cooperámos em áreas que são inteira-
mente competência da Administração Central para defen-
der o superior interesse público, nomeadamente na saúde, 
na educação e na segurança.

Mais ainda, investimos na dinamização da competitivida-
de do território. Para tal, implementámos uma estratégia 
de desenvolvimento económico, sustentada num plano a 
médio prazo, criámos incubadoras de negócios que geram 
empregos, valorizámos o património que faz parte da nos-
sa identidade, apostámos na cultura como instrumento de 
qualificação e colocámos Mafra no calendário dos eventos 
nacionais.

Tal dinâmica só foi possível com o decisivo contributo dos 
trabalhadores municipais, que foram inexcedíveis na de-
dicação à causa pública, e com a própria participação dos 
munícipes, que foram solidários no esforço de recuperação 
financeira, compreendendo que só uma Câmara Municipal 
com as contas equilibradas pode ser um amortecedor dos 
problemas sociais e um agente promotor do território.

Como se caracteriza o projeto de inovação do Conce-
lho de Mafra, definido para o novo mandato?

Inovar é fazer cada vez mais e melhor em três eixos prio-
ritários: preservar, qualificar e valorizar.

Preservar é garantir a salvaguarda e a valorização dos 
recursos naturais, não só para elevar a habitabilidade do 
território, mas para torná-lo ainda mais bonito. Para tal, in-
vestiremos nas áreas do ambiente, urbanismo, mobilidade, 
segurança e proteção civil.

Qualificar é reforçar as condições disponibilizadas à ple-
na realização das pessoas, que são o mais precioso bem 
do Concelho de Mafra. Para tal, investiremos nas áreas da 
educação, apoio social, emprego, saúde e juventude.

Valorizar é tornar o território cada vez mais atrativo para 
os nossos habitantes, visitantes e investidores, de modo 
a contribuir para a criação de emprego e para a geração 
de riqueza. Para tal, investiremos nas áreas da economia, 
agricultura, mar, turismo, cultura, desporto e promoção da 
cidadania e da administração.

Quais são as prioridades para 2018?

O orçamento municipal, elaborado para 2018, é um ins-
trumento de gestão rigoroso e responsável.

Este rigor manifesta-se no exigente controlo da despesa, 
mas também na arrecadação da receita estrutural. Ainda 
assim, criámos condições para a aplicação de um pacote 
fiscal municipal que visa três grandes objetivos: aliviar a 
carga sobre as famílias, com a aplicação de descontos no 
âmbito do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), em 
função do número de pessoas do agregado familiar, para 

além da redução na participação variável no Imposto sobre 
o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS); incentivar a 
iniciativa empresarial, com a isenção do pagamento da der-
rama para as micro, pequenas e médias empresas e para 
setores económicos estratégicos; estimular a reabilitação 
urbana, com a redução do IMI para imóveis requalificados 
e a majoração deste mesmo imposto para prédios degrada-
dos, em situação de ruína ou devolutos. 

Ainda na ótica do rigor, e porque a Câmara Municipal de-
liberou aprovar uma redução em 5% do tarifário de água e 
saneamento, a vigorar em 2018, para desonerar os orça-
mentos familiares, este orçamento permite acomodar esse 
diferencial.

A responsabilidade expressa-se, por sua vez, na defini-
ção seletiva, criteriosa e ponderada dos investimentos pú-
blicos. 2018 será, por isso, o ano de arranque de um novo 
ciclo de investimentos a desenvolver durante o quadriénio.

No eixo “Preservar”, evidencia-se a conclusão do Parque 
Ecológico e Intermodal da Venda do Pinheiro, limpeza e de-
sobstrução das linhas de água do Concelho de Mafra, cons-
trução de passeios e ciclovias, criação de espaços verdes e 
de lazer e permanente conservação da rede viária em todas 
as freguesias. Em 2018, serão ainda criadas as bases para 
a concretização de novos projetos como a criação do Par-
que Ecológico da Reserva Mundial de Surf, a construção do 
Parque Intermodal da Ericeira, a estabilização das arribas 
da praia do Sul, a requalificação dos apoios de praia nas 
praias do Sul e do Matadouro ou a continuação da revitali-
zação da Vila Velha de Mafra e da sua envolvente.

No eixo “Qualificar”, salienta-se a conclusão da constru-
ção da Unidade de Saúde de Mafra Norte e o início da re-
qualificação e ampliação da Escola Básica António Bento 
Franco (Ericeira), para além do reforço da dinâmica cola-
borativa com as instituições locais, das Associações Huma-
nitárias de Bombeiros Voluntários do Concelho de Mafra às 
instituições de solidariedade social e às associações cultu-
rais, desportivas, recreativas e juvenis.

No eixo “Valorizar”, sublinha-se a implementação do Pla-
no de Dinamização Económica do Concelho de Mafra (onde 
se incluem os incentivos à fixação de empresas), mas tam-
bém o lançamento de novos projetos, tais como a requali-
ficação do Largo da Feira da Malveira, da Av. José Baptista 
Antunes e da Casa da Família Canas, a ampliação do Museu 
Municipal Prof. Raúl de Almeida (Mafra), a requalificação 
do antigo edifício das Finanças de Mafra para instalação de 
serviços municipais e melhoria do atendimento aos cida-
dãos, a par da ampliada participação em eventos e feiras 
turísticas e da consolidação da dinâmica cultural do Con-
celho, incluindo o apoio à instalação do Museu Nacional da 
Música em Mafra.

Que mensagem final quer deixar aos munícipes?

O projeto de inovação do Concelho de Mafra é transver-
sal e agregador: transversal, porque tem em conta as es-
pecificidades de cada grupo etário e as singularidades das 
diferentes comunidades locais, distribuídas pelas 11 Fre-
guesias/ Uniões de Freguesia, do interior à orla costeira; 
agregador, porque junta a Câmara, a Assembleia Municipal, 
as Freguesias e, especialmente, os (quase) 85 mil habitan-
tes do Concelho de Mafra.

Somos uma só equipa!

“Neste último quadriénio, assegurámos a 

recuperação financeira municipal, im-

prescindível para garantir a prestação de 

serviços essenciais à comunidade”

“Criámos condições para a aplicação de 

um pacote fiscal municipal que visa três 

grandes objetivos: aliviar a carga sobre as 

famílias, incentivar a iniciativa empresarial 

e estimular a reabilitação urbana”

“O projeto de inovação do Concelho de 

Mafra é transversal e agregador”
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ATUALIDADE

Presidente
Hélder António Guerra de Sousa Silva (PPD/PSD)

Planeamento Estratégico Municipal | Ordenamento do Território | Urbanismo e Reabilitação Urbana | Projetos e Obras Municipais | Recursos Humanos
Comunicação e Relações Institucionais

Vice-Presidente
Joaquim Francisco da Silva Sardinha 

(PPD/PSD)

Agricultura | Mar | Energia
Mobilidade e Transportes | Comunicações

Programas Comunitários | Trânsito
Toponímia | Desenvolvimento Económico

Água e Saneamento
Coordenação com a Be Water
Coordenação com a Tratolixo

Coordenação com o Matadouro 
Regional de Mafra

Coordenação com a Águas do Tejo Atlântico

Vereadora
Aldevina Maria Machado Rodrigues 

(PPD/PSD)

Família | Ação Social
Saúde | Emprego

Habitação
Igualdade

Apoio às Juntas de Freguesia
Associativismo
Proteção Civil

Segurança e Polícia Municipal
Voluntariado
Cemitérios

Vereador
Hugo Manuel Moreira Luís 

(PPD/PSD)

Gestão Financeira
Gestão do Património Municipal

Gestão das Concessões
Gestão da Qualidade

Modernização Administrativa
Sistemas de Informação

Publicidade | Mercados e Feiras
Venda Ambulante | Licenciamentos Diversos

Orçamento Participativo
Coordenação com a empresa Mafreduca

Coordenação com a empresa Giatul

Vereadora
Célia Maria Duarte Batalha Fernandes 

(PPD/PSD)

Turismo
Praias e Orla Costeira

Desporto
Contencioso e Contra-ordenações

Defesa do Consumidor
Coordenação com a Tapada Nacional de Mafra

Vereador
José António Paulo Felgueiras 

(PPD/PSD)

Educação
Cultura

Juventude
Inovação

Vereadora
Lúcia Maria Quitério da Silva Bonifácio de 

Carvalho 
(PPD/PSD)

Higiene e Limpeza Urbana
Gestão de Resíduos

Jardins, Parques e Espaços Verdes
Parques Infantis

Ruído e Qualidade do Ar | Mobiliário Urbano
Coordenação com a empresa Ecoambiente

Sanidade Veterinária

Vereador
Rogério Monteiro da Costa 

(PS)

Vereador
Sérgio Alberto Marques dos Santos 

(PS)

EXECUTIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAFRA 2017/ 2021

“Somos uma só equipa: a Câmara, a 

Assembleia Municipal, as Freguesias 

e os (quase) 85 mil habitantes”
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TURISMO |  ECONOMIA

Surf Summit:                                                    
networking em fato de surf
A Surf Summit – a primeira das conferências da prestigiada Web Summit – reuniu, pelo segundo 
ano consecutivo, líderes da tecnologia, de startups e investidores para realizar atividades outdoor 
na Ericeira, que se tornou notícia em todo o mundo. Esta foi, sem dúvida, uma oportunidade para 
divulgar as potencialidades do nosso Concelho junto do setor económico internacional. 

O ponto de encontro da Surf Summit, que decorreu entre 4 e 6 de no-
vembro, foi a praia da Foz do Lizandro. 250 participantes repartiram-se 
entre aulas de surf, standup paddle, BTT, caminhada e ioga. No primeiro 
dia, as atividades terminaram com o jantar na vila da Ericeira.

O segundo dia ficou marcado pelo encontro com os jornalistas, na 
presença de Paddy Cosgrave, CEO da Web Summit, e de Hélder Sousa 
Silva, Presidente da Câmara Municipal de Mafra. Referindo-se a este 
evento como “o começo perfeito para a Web Summit”, Paddy Cosgrave 
salientou que as inscrições esgotaram em tempo recorde, sendo que 
muitos dos participantes regressaram “graças à experiência mara-
vilhosa que tiveram em 2016”, apanhando algumas das melhores on-
das da Europa e estabelecendo contactos como forma de preparar a 
Web Summit. Hélder Sousa Silva referiu-se, por sua vez, à importância 
do evento para o Município: reforçar o posicionamento do Concelho de 

Mafra na 
Web Summit 

Depois de acolher a SurfSummit, 
o Município de Mafra fez-se repre-
sentar, com um stand próprio, no 
maior evento de tecnologia da 
Europa que decorreu em Lisboa 
entre 5 e 8 de novembro, assim 
promovendo a afirmação interna-
cional do destino Mafra&Ericeira. 
O nosso território foi apresentado 
como local inspirador para as in-
dústrias criativas e destino de ex-
periências ao ar livre perante uma 
diversificada e influente plateia.

No painel de oradores da edição 
de 2017 deste evento incluíram-
-se os fundadores e CEOs das 
maiores companhias mundiais na 
área tecnológica, assim como lí-
deres políticos e personalidades 
do desporto, da moda e da música, 
para além de mais de 60 mil par-
ticipantes de 170 países, incluindo 
mais de 20 mil empresas e dois 
mil jornalistas internacionais.

A participação do Município de 
Mafra na Web Summit constituiu 
mais uma iniciativa integrada na 
estratégia municipal de promoção 
do desenvolvimento económico.

Mafra, e da Ericeira em particular, como um destino de referência para 
experiências outdoor; contribuir para a dinamização da economia local; 
atrair investidores; e cultivar proximidade com empreendedores.

Às atividades de outdoor durante o dia, seguiu-se a conferência à noi-
te, na praia da Ribeira d’Ilhas, em pleno coração da Reserva Mundial de 
Surf da Ericeira. 

Sob o tema do surf adaptado, e a forma como este desporto pode con-
tribuir para a integração daqueles que têm alguma limitação física, foi 
igualmente apresentada a curta-metragem “Uma vida melhor. Vitorino”, 
produzida por Ricardo Bravo e João Rito e protagonizada por Nuno Vi-
torino e que conta a história de como o surf mudou a sua vida, após um 
acidente que o colocou numa cadeira de rodas. A noite terminou com 
uma after-party dinamizada pela discoteca ericeirense Ouriço, a mais 
antiga de Portugal.
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TURISMO |  ECONOMIA

Turismo outdoor: preservar o ambiente 
e dinamizar a economia
No Ano Internacional do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento, a Câmara Municipal 
organizou a segunda edição da conferência dedicada ao turismo outdoor. Nas vésperas da Surf 
Summit, a iniciativa reuniu, em plena Reserva Mundial de Surf da Ericeira, especialistas na 
matéria e público em geral para partilhar boas práticas inerentes a um setor que representa uma 
oportunidade estratégica para Portugal e, em particular, para o Concelho de Mafra, considerando a 
riqueza e diversidade do património natural, bem como o clima ameno, a segurança do destino e a 
proximidade face aos mercados emissores.

“As atividades de recreio associadas ao contacto com a natureza e à 
aventura constituem muito mais do que uma oferta alternativa à tradi-
cional sazonalidade dos destinos turísticos; são um evidente contributo 
para o desenvolvimento económico da região, o qual não se circunscre-
ve à clássica indústria do turismo, mas é extensível a áreas comple-
mentares, tanto no comércio ou serviços, como na Investigação & De-
senvolvimento”. Foi desta forma que o Presidente da Câmara Municipal 

Ericeira foi 
exemplo 
em fórum    
mundial 

O Município de Mafra participou 
na reunião anual da “World Surf 
Cities Network”, que decorreu em 
Arica (Chile), tendo esta constitu-
ído uma oportunidade para divul-
gar, na conferência promovida no 
âmbito desta reunião, a experiên-
cia municipal em matéria de ges-
tão da Reserva Mundial de Surf da 
Ericeira, bem como a implementa-
ção de uma estratégia alargada de 
promoção do turismo outdoor.

A “World Surf Cities Network” 
visa promover a atividade econó-
mica local (indústria, turismo e 
emprego) por meio do surf, atra-
vés da partilha de conhecimentos, 
de ideias e da cooperação em pro-
jetos entre as cidades-membros. 

Nesta reunião foi salientada a 
importância do surf como elemen-
to de progresso socioeconómico, 
evidenciando experiências ligadas 
ao desenvolvimento sustentá-
vel, assim como foram destaca-
dos projetos em que o surf surge 
como fator de inclusão social, su-
blinhando a forma como este des-
porto pode contribuir para a inte-
gração daqueles que têm alguma 
limitação física. 

Para além da Ericeira, estiveram 
presentes, na citada reunião, as 
delegações de Arica (Chile), Gold 
Coast e Newcastle (Austrália), 
New Plymouth (Nova Zelândia), 
Viana do Castelo (Portugal), Dur-
ban (África do Sul), Santos (Bra-
sil), Huanchaco (Peru), San Se-
bastián e Las Palmas (Espanha) e 
Montañita (Equador).

reiterou a aposta da Autarquia no turismo outdoor.
Tendo como principais temáticas o investimento, a diversificação das 

experiências e a utilização das tecnologias de inovação, e defendendo 
como pressupostos fundamentais dos negócios a preservação ambien-
tal e a sustentabilidade económica, o evento contou com a presença, 
como oradores, de representantes de organismos públicos e privados 
com responsabilidades no setor.
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ECONOMIA

Dispondo da incubadora de negócios “Business Factory”, com polos em Mafra e na Eri-
ceira, o Município de Mafra aderiu à Rede Nacional de Incubadoras e Aceleradoras, pro-
movendo a cooperação e a partilha de recursos e de conhecimento no apoio ao empreen-
dedorismo.

A Rede Nacional de Incubadoras e Aceleradoras é uma iniciativa integrada na estratégia 
“Startup Portugal” que visa identificar, mapear e interligar incubadoras e aceleradoras 
existentes no país, criadas por universidades, polos científicos e tecnológicos, autarquias, 
empresas privadas ou entidades estrangeiras.

A participação da Mafra & Ericeira Business Factory numa rede de parceiros similares 
beneficia os incubados, nomeadamente na troca de experiências ao nível da gestão dos 
espaços e dos negócios e da profissionalização dos serviços, na comunicação através da 
plataforma da rede, no apoio de mentores e investidores e na integração e/ou captação de 
iniciativas de maior amplitude.

Com esta iniciativa pretende-se que os dois polos da incubadora tenham um papel cen-
tral na implementação e monitorização de medidas no âmbito do fomento do empreende-
dorismo, contribuindo para a dinamização económica, criando emprego e sendo fator de 
desenvolvimento do Concelho.

A Business Factory – incubadora de negócios criada pela Câmara Municipal – tem-se 
destacado pelo seu contributo na promoção do desenvolvimento local, integrando-se na 
estratégia municipal para a dinamização económica do Concelho de Mafra. 

Desde a sua criação, em abril de 2015, a Business Factory contribuiu para a criação de 
117 postos de trabalho nos dois polos de Mafra e Ericeira, dispondo atualmente de 78 
projetos incubados, aos quais se prestam serviços de aconselhamento jurídico, mentoring, 
contabilidade e comunicação. Para além de mais de 950 visitas às instalações, 320 horas 
de serviços de mentoria e 185 horas de formação, foram realizadas 77 iniciativas e três 
bootcamps de empreendedorismo direcionados para o público em geral, fazendo da Mafra 
& Ericeira Business Factory espaços abertos à comunidade.

No polo da Ericeira, instalado na antiga Escola Primária da localidade, a incubadora aco-
lhe empresas no âmbito da economia azul e da valorização dos recursos naturais e cultu-
rais da região ligados ao mar e ao turismo. O polo de Mafra, integrado no Edifício Municipal 
de Serviços localizado na Avenida 1.º de Maio, está vocacionado para atividades ligadas à 
terra e às novas tecnologias. Mais do que um espaço, a Business Factory é uma comunida-
de pensada para desenvolver a criatividade e fazer crescer os negócios.

Visando a partilha de boas práticas na aplicação e otimização de ferramentas tecnoló-
gicas inovadoras ao serviço da gestão eficiente e sustentável do território, o Município de 
Mafra aderiu à secção de “Cidades Inteligentes” da Associação Nacional dos Municípios 
Portugueses (ANMP).

A “Secção Cidades Inteligentes” resulta de um esforço de aplicar os novos avanços tec-
nológicos à gestão do território, tendo por base os interesses comuns dos municípios no 
desenvolvimento de soluções urbanas inovadoras nas áreas chave de um território inteli-
gente – mobilidade, energia, ambiente, edifícios, governação, qualidade de vida, visando a 
reinvenção dos espaços urbanos, tornando-os mais criativos, inovadores, sustentáveis e 
participados.

Esta adesão desenvolve-se no âmbito da estratégia municipal de utilização das novas 
tecnologias na gestão dos recursos territoriais e na interação com os cidadãos, a exemplo 
de projetos como a desmaterialização de processos e de requerimentos, a disponibilização 
de aplicações móveis para divulgação turística, a criação de uma rede de estações meteo-
rológicas de apoio à gestão agrícola, incluindo algoritmos de gestão de rega, ou até mesmo 
a promoção do workshop subordinado ao tema “Sociedade e Qualidade de Vida”, realizado 
em Mafra no âmbito da “Smart Cities Tour 2017”, dinamizada pela ANMP.

Município adere 
a Rede de Incubadoras

Incubadoras ao serviço 
do desenvolvimento local

Mafra, 
território inteligente

A Câmara Municipal de Mafra promoveu a produção vinícola e o património turístico-cul-
tural do Concelho na 46.ª edição da tradicional Festa do Vinho de Leimen, cidade alemã 
geminada com Mafra.

Neste certame, o Município de Mafra esteve representado com um stand próprio, com 
prova e venda de vinhos da Adega Cooperativa da Azueira, da Manzwine e da Quinta de 
Sant’Ana. A presença na Festa do Vinho possibilitou, igualmente, numa oportunidade para 
a promoção do rico património turístico-cultural do Concelho de Mafra, dando-se destaque 
ao turismo outdoor e à Reserva Mundial de Surf da Ericeira, assim como ao Real Edifício de 
Mafra e à Tapada Nacional de Mafra.

Nesta feira estiveram presentes representações de outras cidades europeias gemina-
das com Leimen, nomeadamente Tinqueux e Tigy (ambas em França) e Kunin (República 
Checa).

Estas iniciativas constituem ações integradas no programa de geminação, assim contri-
buindo para aprofundar as relações de amizade entre os dois municípios, à semelhança 
da presença, em Mafra, de uma delegação da cidade de Leimen, na edição deste ano do 
Festival do Pão, dando a conhecer o pão daquela região alemã. 

Vinhos do Concelho de Mafra 
divulgados na Alemanha
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DESPORTO

ÉPOCA
DESPORTIVA 

2017/ 2018

 Maior liberdade de utilização 
Escolha os novos packs temáticos ou livre-trânsito, 

conjugando o exercício físico com os seus afazeres pessoais ou profissionais.

 Descentralização da oferta 

Pratique desporto em mais do que uma instalação desportiva, 
em função dos horários que lhe são mais convenientes.

 Preços atrativos 

Usufrua dos vários descontos aplicados, 
de modo a garantir uma frequência regular da atividade física.

INSTALAÇÕES DESPORTIVAS MUNICIPAIS
Mafra, Ericeira, Malveira, Venda do Pinheiro, Encarnação e Azueira

INFORMAÇÕES
Telef.: 261 022 658 | e-mail: mafrativa@cm-mafra.pt

Numa instalação municipal perto de si, venha praticar desporto… 

e faça parte do movimento

Nova época 
Mafra Foot 

O torneio Mafra Foot, organiza-
do pela Câmara Municipal, está 
de regresso para a época despor-
tiva 2017/ 2018. Até 12 de maio, 
os vários encontros desta salutar 
competição reúnem crianças dos 
6 aos 9 anos de 12 clubes do Con-
celho de Mafra.

O evento desportivo, desenvol-
vido pela Câmara Municipal, em 
colaboração com a Associação de 
Futebol de Lisboa, os clubes de fu-
tebol do Concelho de Mafra e o ár-
bitro João Capela, destina-se aos 
escalões de Traquinas e Petizes 
e tem como objetivos promover 
a prática desportiva, a aquisição 
de hábitos de autodisciplina, mas 
também a aprendizagem da coo-
peração com lealdade e dos prin-
cípios do fair play.

Nesta época desportiva, cada 
encontro regista uma média de 
200 atletas nos vários jogos reali-
zados, provenientes dos seguintes 
clubes: Alcainça Atlético Clube, 
Atlético Clube da Malveira, Clube 
Desportivo da Venda do Pinheiro, 
Clube Desportivo de Mafra, Clube 
Desportivo de Vila Franca do Ro-
sário, Escola de Futebol Real Ma-
fra Sport Clube, Grupo Desportivo 
do Barril, Grupo Desportivo União 
Ericeirense, Grupo Desportivo, Re-
creativo e Cultural de Igreja Nova, 
Sporting Clube Encarnacense, 
Sporting Clube do Livramento e 
Urban Park. Na edição 2017/ 2018 
desta iniciativa foi lançado, como 
repto, o reforço do fair play des-
portivo, essencial à formação das 
crianças e jovens, no seu percurso 
como atletas.

Os diversos encontros têm lu-
gar nos espaços dos clubes par-
ticipantes promovendo o convívio 
entre os atletas e as suas famílias. 

A festa de encerramento, onde 
participarão cerca de 450 atletas, 
decorrerá a 12 de maio no Parque 
Desportivo Municipal em Mafra.
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CULTURA

Parabéns, Real Edifício de Mafra!
O Concelho de Mafra celebrou, em festa, o tricentenário do 
lançamento da primeira pedra do monumento que faz parte da 
sua identidade. De 17 de novembro de 2016 a 17 de novembro 
de 2017, foram organizados mais de 100 diversificados 
eventos pelas entidades responsáveis pela gestão do conjunto 
patrimonial, designadamente Direção Geral do Património 
Cultural/ Palácio Nacional de Mafra, Câmara Municipal de 
Mafra, Escola das Armas, Paróquia de Mafra e Tapada Nacional 
de Mafra. (Re)veja alguns dos melhores momentos através de 
uma reportagem fotográfica.



13

CULTURA

Parabéns, Real Edifício de Mafra!
Integrando cerca de 30 diferentes atividades que reuniram um total estimado de 42 

mil espetadores, o programa municipal, para além de pretender assinalar os principais 
factos históricos, distinguiu-se pela abertura à comunidade, realizando-se em espaços 
interiores e exteriores do monumento.

Pretendeu-se, assim, fazer perdurar este momento histórico na memória das gentes de 
perto e de longe:
• Através do conhecimento, divulgado em livros, DVD’s, exposições, conferências 

pelos mais ilustres preletores, visitas temáticas ou recriações históricas amplamente 
participadas pelo público;
• Através da conservação patrimonial, tanto no restauro das lunetas como da pintu-

ra mural da Sala do Trono;
• Através da arte, seja pela literatura de José Saramago valorizada com as ilustrações 

de João Abel Manta, seja pela escultura e joalharia de Maria João Bahia ou ainda pelos 
variados concertos, principalmente protagonizados pelo conjunto único dos seis órgãos, 
evocando a histórica ligação de Mafra à música.
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Pontes para o futuro

As comemorações do tricentenário do lançamento da 1.ª pedra do Real Edifício de 
Mafra ficaram marcadas por relevantes iniciativas que permitem lançar pontes para 
o futuro.

É o caso da entrega do dossiê com a proposta para a inscrição deste conjunto na 
lista do Património Mundial da UNESCO, de modo a que o mesmo seja submetido à 
apreciação do Comité do Património Mundial, com sede em Paris. Tal entrega cor-
respondeu a uma etapa histórica neste complexo e exigente processo, cujo dossiê 
foi desenvolvido sob a coordenação da Direção Geral do Património Cultural e da 
Câmara Municipal de Mafra, com a colaboração do Palácio Nacional de Mafra, Escola 
das Armas, Tapada Nacional de Mafra e Paróquia de Mafra.

Do conjunto das referidas iniciativas destaca-se ainda o anúncio, pelo Ministro da 
Cultura, da instalação do Museu Nacional da Música no Palácio-Convento de Mafra 
(antigas instalações da Câmara), integrando o espólio entre os séculos XVI e XVIII, 
incluindo o do Barroco sacro e profano, e a criação de uma ala dedicada às charame-
las reais e bandas filarmónicas e militares.
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EDUCAÇÃO

Escola Básica Prof. Armando de Lucena 
foi totalmente requalificada
Um salto qualitativo na oferta educativa disponibilizada a mais de 550 alunos do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico. Na 
sequência do acordo de colaboração celebrado pelo Ministério da Educação e pelo Município de Mafra, a Escola Básica Prof. 
Armando de Lucena – Malveira foi objeto de requalificação e ampliação. A cerimónia de inauguração contou com a presença 
da Secretária de Estado Adjunta e da Educação, Alexandra Leitão. 

Esta é uma obra de dimensão assinalável: com a disponibilização de mais oito salas de 
aula, aumentando a capacidade do estabelecimento de ensino que serve um território em 
expansão demográfica, abrangendo alunos provenientes da União das Freguesias de Mal-
veira e São Miguel de Alcainça, da Azueira (União das Freguesias de Azueira e Sobral da 
Abelheira) e da União das Freguesias de Enxara do Bispo, Gradil e Vila Franca do Rosário; 
e com a reabilitação total dos diferentes espaços, nomeadamente a mudança de cober-
tura em todos os pavilhões, a substituição de caixilharias e envidraçados, a correção da 
funcionalidade das salas e a ampliação dos pavilhões, para além da passagem da parte 
administrativa, secretaria e direção escolar, assim como a biblioteca e sala de informática, 
para as instalações da Casa de Cultura da Malveira, confinante com o complexo escolar. 

O estabelecimento de ensino passa, desta forma, a contemplar 21 salas de aula normais, 
1 sala de música, 2 salas de Tecnologias de Informação e Comunicação, 1 laboratório de 
Ciências, 1 laboratório de Físico-Química, 1 sala de Educação Tecnológica, 3 de Educação 
Visual e 2 unidades de Multideficiência, totalizando, desta forma, 32 espaços que atual-
mente acolhem 567 alunos, distribuídos por 25 turmas. 

Nas palavras da Secretária de Estado Adjunta e da Educação, Alexandra Leitão, “a edu-

cação só funciona se assentar num triângulo constituído pelo Ministério da Educação, 
pelas autarquias e pelas escolas. É da boa articulação destes três vértices que resulta 
o sucesso educativo”. Assim, no dia em que se assinalou a elevação das condições infra-
estruturais disponibilizadas aos alunos que frequentam a escola da Malveira, a represen-
tante do Governo anunciou que o Ministério e a Câmara vão promover a requalificação da 
Escola Básica António Bento Franco, na Ericeira, assim concluindo o ciclo de investimen-
tos na modernização do parque escolar do 2.º e 3.º ciclos do Concelho de Mafra.

Referindo-se às novas instalações da Escola Básica Prof. Armando de Lucena, na Malvei-
ra, o Presidente da Câmara Municipal, Hélder Sousa Silva, declarou que estas “são a ma-
terialização de uma antiga e justa ambição da comunidade que, até agora, era servida por 
uma escola claramente desajustada das exigências colocadas à educação do século XXI”.

O custo total da intervenção foi de cerca de 2,2 milhões de euros, com comparticipação 
de 700 mil euros do Ministério da Educação e assumindo a autarquia, direta ou indireta-
mente, mais de 1,5 milhões de euros (dos quais 600 mil provenientes da candidatura que 
efetuou a financiamento comunitário e 900 mil do orçamento municipal), para além da 
cedência da Casa de Cultura.



17

EDUCAÇÃO

A Câmara Municipal concluiu o programa de modernização do parque escolar do 1.º ciclo do ensino básico e da educação 
pré-escolar, sob gestão municipal, com a ampliação e requalificação da Escola Básica e Jardim de Infância do Sobral da 
Abelheira. Respeitando a memória do passado, este estabelecimento de ensino está dotado de condições de qualidade para 
acolher, no presente, o exercício de ensinar e aprender, afirmando-se ainda como um alicerce para o futuro.

Mais salas de aula. Substituição da cobertura do pavilhão desportivo. Beneficiação do logradouro. O Ministério da Educação 
e a Câmara Municipal de Mafra promoveram a ampliação da Escola Básica de Mafra, desenvolvendo um trabalho de 
proximidade refletido na melhoria das condições para os alunos do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico. 

Sobral da Abelheira                                               
com novas condições educativas

Escola Básica de Mafra foi ampliada

«Ambicionamos que, neste espaço com tantas “estórias”, os vossos filhos possam cons-
truir a sua própria história, adquirindo competências fundamentais para o desenvolvimen-
to individual e, assim, para a própria felicidade de cada um; e ambicionamos também que, 
aplicando tais competências, os vossos filhos possam ser cidadãos participantes na cons-
trução do desenvolvimento coletivo e, assim, da felicidade da comunidade!», afirmou o 
Presidente da Câmara Municipal de Mafra.

Tendo capacidade para acolher 52 alunos do 1.º ciclo do ensino básico e 25 crianças da 
educação pré-escolar, dispõe das condições necessárias para assegurar, também, a pres-

Esta escola passa a contemplar 31 salas de aula normais, 2 com capacidade para 19 
alunos, 2 salas de música, 1 de Tecnologias de Informação e Comunicação, 4 laboratórios 
de Ciências, 3 laboratórios de Físico-Química, 3 salas de Educação Tecnológica, 2 de Edu-
cação Visual e 2 unidades de Multideficiência, totalizando, desta forma, 50 espaços que 
atualmente acolhem 1.272 alunos, distribuídos por 48 turmas. 

tação de serviços no âmbito da Componente de Apoio à Família, nomeadamente refeições, 
prolongamento de horário e atividades nas interrupções letivas.

Com a ampliação e requalificação da Escola Básica e Jardim de Infância do Sobral da 
Abelheira, a Câmara Municipal assinala não o fechar de um ciclo de investimentos na ele-
vação das condições físicas disponibilizadas para a aprendizagem dos alunos do pré-es-
colar e do 1.º ciclo, mas sim o início de muitas oportunidades, uma vez que, nos novos 
edifícios, as crianças de hoje poderão preparar-se para ser cidadãos do mundo, aptos e 
capazes de intervir socialmente.

Esta intervenção permite potenciar dinâmicas de trabalho, criar melhores horários e de-
senvolver novos projetos para os alunos desta escola que são provenientes da Freguesia 
de Mafra e da União das Freguesias de Igreja Nova e Cheleiros.

O custo total foi de cerca de 440 mil euros, dos quais a autarquia assumiu cerca de 120 
mil euros, além de ter elaborado os projetos, executado a empreitada e a fiscalização.
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SAÚDE

Novo Centro 
de Saúde de 
Mafra em 
construção 

Dando continuidade à moderni-
zação das infraestruturas de saú-
de para garantir a qualidade dos 
serviços prestados aos munícipes, 
que são imprescindíveis para as-
segurar o desenvolvimento social 
sustentado, a Câmara Municipal 
está a proceder à construção da 
denominada “Unidade de Saúde 
Mafra Norte”. 

Esta unidade está a ser edificada 
num terreno localizado na antiga 
Quinta da Cerca, em Mafra, inte-
grando duas Unidades de Saúde 
Familiar (que são constituídas por 
gabinetes de consulta médica, de 
enfermagem, de saúde infantil, 
de vacinação e de planeamento 
familiar, assim como salas de tra-
tamento), uma com capacidade 
para dar resposta a 15 mil uten-
tes e outra para 20 mil. Acrescem 
ainda módulos polivalentes (para 
a prestação de cuidados continu-
ados, psicologia, podologia e ser-
viço social). Na Unidade de Saúde 
Mafra Norte será mantido o Ser-
viço de Atendimento Permanente 
(SAP), o RX e a Unidade de Saúde 
Pública.

A empreitada, no valor de 
2.287.997,65€, acrescido de IVA,  
é financiada em 50% pelo FEDER, 
sendo o remanescente assegura-
do pela Administração Regional 
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo 
(ARS-LVT) (70%) e pelo Municí-
pio de Mafra (30%). Nos termos 
do contrato-programa celebrado, 
compete ainda ao Município ceder 
gratuitamente os terrenos, desen-
volver os procedimentos da em-
preitada e respetiva fiscalização 
e executar os arruamentos, esta-
cionamentos e arranjos exteriores 
ao edifício.

Unidade de Saúde Mafra Leste: 
qualificação do serviço à comunidade
As populações da União das Freguesias de Malveira e São Miguel de Alcainça, da União das 
Freguesias de Venda do Pinheiro e Santo Estêvão das Galés e da Freguesia do Milharado são 
servidas por uma nova Unidade de Saúde, situada na Rua José Poman (junto ao posto da GNR da 
Malveira), com capacidade para dar resposta a cerca de 30 mil utentes, horário alargado e oferta 
diversificada. Fundamental para garantir a equidade no acesso aos cuidados de saúde primários, 
que são a primeira linha de contacto com o cidadão, este equipamento é resultado da cooperação 
técnica e financeira entre a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARS-LVT) e 
o Município de Mafra.

Substituindo instalações obsoletas, ao nível da funcionalidade e do 
conforto, a Unidade de Saúde Mafra Leste funciona das 8 às 20 horas, 
integrando duas Unidades de Saúde Familiar (USF), constituídas por ga-
binetes de consulta médica, de planeamento familiar, de enfermagem, 
de saúde infantil e de vacinação e por salas de tratamento, bem como 
um módulo de fisioterapia, sala de movimento e terapia ocupacional e 
ainda um módulo polivalente com saúde oral, psicologia, serviço social 
e Unidade de Cuidados Continuados. A infraestrutura contempla, ain-
da, zonas de estacionamento cobertas e descobertas, no total de 130 
lugares.

Para além das questões da funcionalidade, o projeto foi concebido de 
forma a garantir a eficiência energética e ambiental do edifício, tanto 
do ponto de vista da climatização como da ventilação e renovação do ar 
interior e até do aquecimento das águas.

“Assinala-se, no Concelho de Mafra, uma alteração profunda em ma-
téria de cuidados de saúde primários, em que Poder Central e o Poder 
Local se unem para melhor servir os portugueses”, afirmou o Ministro 
da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, na cerimónia de inauguração. 

A obra, no valor de 1.411.575,84€, acrescido de IVA, foi financiada, 
em 50%, pelo FEDER, na sequência da candidatura apresentada pelo 
Município de Mafra no âmbito do Portugal 2020. Nos termos do contra-
to-programa celebrado, o remanescente foi suportado, em 70%, pela 

ARS-LVT, tendo o Município assumido os restantes 30% dos custos com 
a obra, para além da cedência gratuita do terreno, da execução do pro-
jeto, da elaboração do processo de concurso, da execução da respetiva 
empreitada e dos arruamentos, estacionamentos e arranjos exteriores 
(estes últimos no valor de 147.493,15€, acrescido de IVA). 

O Presidente da Câmara Municipal de Mafra, Hélder Sousa Silva, 
manifestou a disponibilidade de colaboração adicional em duas áreas 
fundamentais: a implementação do serviço de cuidados paliativos ao 
domicílio, com a cedência de viaturas municipais; e o urgente reforço do 
número de médicos de família, através da atribuição de comparticipa-
ções financeiras que incentivem a fixação destes profissionais. “A nossa 
justa ambição é que todos os munícipes, sem exceção, tenham médico 
de família”, declarou o edil.

De modo a promover a acessibilidade dos utentes à nova Unidade de 
Saúde, a autarquia tratou, junto do operador de transporte público, da 
criação de um novo circuito, em miniautocarro, destinado às popula-
ções que não estão servidas pelas carreiras já existentes, cujo custo 
dos bilhetes tem comparticipação municipal. O percurso inclui as loca-
lidades da Charneca, Póvoa da Galega, Milharado, Tituaria, Roussada, 
Asseiceira Grande, Venda do Pinheiro, Venda do Valador e Malveira (ro-
tunda do Intermarché). Para mais informações sobre os horários e pre-
ços, consulte a empresa prestadora do serviço: www.isidoroduarte.pt
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AMBIENTE

Limpeza das 
linhas de água 

Bandeiras 
Verdes 

Mafra é 
Eco-Município

Mais de 150 jovens de todo o 
país, dos 11 aos 21 anos, integra-
ram o Seminário Nacional Jovens 
Repórteres para o Ambiente, que 
se realizou na Loja do Cidadão de 
Mafra. 

Do Concelho de Mafra, partici-
param alunos do 2.º e 3.º ciclos 
das Escolas Básicas de Mafra e 
Ericeira. 

O programa incluiu sessões com 
jornalistas, workshops de escrita, 
vídeo e fotografia, investigação 
sobre a Reserva Mundial de Surf, 
Centro de Recuperação do Lobo 
Ibérico, futuro centro de educa-
ção ambiental em Ribeira d’ Ilhas, 
Tratolixo, Palácio Nacional, Jar-
dim do Cerco e sustentabilidade, 
visando motivar professores e jo-
vens para o trabalho a desenvol-
ver ao longo do ano na sua região.

A Câmara Municipal instalou 
mais 900 unidades de ilumina-
ção tipo LED, de 40 e 50 W de 
potência, nas localidades da Ca-
rapinheira (variante sul), Foz do 
Lizandro (praia), Ericeira (varian-
te norte, praia do Sul e parque ur-
bano de São Sebastião), Póvoa da 
Galega e Mafra (Rua Joaquim Du-
arte Resina e Rua Almirante Gago 
Coutinho).

Estas intervenções inserem-se 
num programa municipal alarga-
do de promoção de maior eficiên-
cia energética da rede de ilumi-
nação pública, desenvolvido, de 
forma faseada, nas principais ar-
térias das freguesias do Concelho, 
reduzindo custos, assegurando 
uma maior uniformidade na ilumi-
nação e melhorando as condições 
de segurança. 

Jovens 
Repórteres 

Iluminação 
LED 

A Câmara Municipal de Mafra 
está a desenvolver trabalhos de 
limpeza e desobstrução de linhas 
de água, designadamente na Ri-
beira de Cheleiros (cerca de 15 
km), Ribeira de Pedrulhos (cerca 
de 15 km), Ribeira do Casal Novo 
(cerca de 10 km) e Rio Safarujo 
(cerca de 7,5 km). 

Estas intervenções inserem-
-se na candidatura efetuada ao 
Fundo de Proteção dos Recursos 
Hídricos, prevendo a realização 
de trabalhos como remoção e 
eliminação de espécies invasoras 
e alóctones; remoção manual ou 
mecânica de resíduos; podas de 
limpeza ou de formação da copa, 
remoção de árvores caídas, abate 
de exemplares mortos e doentes; 
e consolidação e recuperação de 
margens.

O Município de Mafra foi, mais 
uma vez, distinguido, pela Asso-
ciação Bandeira Azul da Europa, 
com o galardão “Bandeira Verde”, 
atribuído no âmbito do programa 
“ECO XXI”.

O referido programa compreen-
de 21 indicadores de sustentabili-
dade local, avaliando a prestação 
dos municípios na implementação 
de boas práticas, políticas e ações 
fundamentais nas seguintes áre-
as: Educação Ambiental para o 
Desenvolvimento Sustentável; So-
ciedade Civil; Instituições; Con-
servação da Natureza; Ar; Água; 
Energia; Resíduos; Mobilidade; 
Ruído; Agricultura; Turismo e Or-
denamento do Território.

Em 2017, foram distinguidos, no 
total, 47 municípios portugueses 
com este galardão.

Mais de 4.000 participantes das 
eco-escolas de todo o país reu-
niram-se no Parque Desportivo 
Municipal de Mafra, numa orga-
nização da Associação Bandeira 
Azul da Europa, com o apoio do 
Município. Depois do empenho de-
senvolvido ao longo do ano letivo 
2016/2017, 15 escolas do Conce-
lho de Mafra foram distinguidas 
com o galardão que é símbolo do 
trabalho de qualidade no âmbito 
da educação ambiental. 

No Dia das Bandeiras Verdes fo-
ram ainda entregues os prémios 
dos desafios Eco-escolas e anun-
ciado o tema para 2017/ 2018 
- a floresta -, além do que foram 
desafiadas as escolas a criar as 
“Brigadas da Floresta” e os muni-
cípios a organizar uma “Rota pela 
Floresta”.

Entregue gratuitamente os seus resíduos 
de grandes dimensões 
nos Ecocentros da Abrunheira e da Ericeira
Estes centros de receção estão dotados de equipamentos de grande capacidade para a recolha seletiva 
de materiais passíveis de valorização:

Ecocentro da Ericeira
Estrada do Rego, n.º 15
2655-345 Ericeira

Ecocentro da Abrunheira
Estrada Municipal da Abrunheira, n.º 1, lugar das Fontainhas
2640-745 São Miguel de Alcainça

Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE)

Pilhas e Acumuladores (P&A)  |  Embalagens e materiais contaminados

Têxteis  |  Óleos alimentares e minerais

Papel/ cartão  |  Embalagens de plástico e metal

Plásticos rígidos (estores/ tubos e para-choques)

Vidro de embalagem e não-embalagem  |  Pneus usados

Monstros (colchões e sofás)  |  Madeiras

Metais/ sucatas  |  Resíduos de jardins e parques

Resíduos de Construção e Demolição (RCD)  |  Esferovite (EPS)

Resíduos Urbanos Biodegradáveis (RUB) – só no ecocentro da Ericeira

Horário de funcionamento dos ecocentros:  Segunda-feira a sábado, das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00
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Requalificação do Largo do Coreto, V. F. Rosário

Obras de proximidade

Parque Infantil do Jardim de S. Paulo, Malveira

Passeio Venda do Pinheiro/ MalveiraParque Intergeracional S. João Baptista, Ribamar

Pavimentação Talefe/ São Domingos

Requalificação do Largo do Coreto, V. F. Rosário

Pavimentação Talefe/ São Domingos

Parque Intergeracional S. João Baptista, Ribamar

Passeio Venda do Pinheiro/ Malveira

OBRAS
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Pavimentação Enxara do Bispo/ V. F. do Rosário

Alargamento da estrada da Cachoeira

Via pedonal Malveira/ São Miguel de Alcainça

Pavimentação Vila de Canas/ Milharado

Alargamento Alto da Urzeira/ Rogel

Pavimentação Venda do Pinheiro/ Charneca

Pavimentação em Alcainça

Pavimentação Enxara do Bispo/ V. F. do Rosário

Alargamento da estrada da Cachoeira

Pavimentação Vila de Canas/ Milharado

Alargamento Alto da Urzeira/ Rogel

Pavimentação Venda do Pinheiro/ Charneca

Pavimentação na Póvoa da Galega

Estacionamento da Praia de S. Julião

Passeio Santo Isidoro/ Ribeira d’Ilhas

Pavimentação Chanca, Codeçal e Monte Gordo

Parque Ecológico e Intermodal da V. Pinheiro

Via pedonal Sobreiro/ Achada

Requalificação da rede viária, Fonte Boa dos Nabos

Passeio Sra. Ó/ Carvoeira

Passeio Baleia/ São Julião

Passeio Santo Isidoro/ Ribeira d’Ilhas

Pavimentação Chanca, Codeçal e Monte Gordo

Parque Ecológico e Intermodal da V. Pinheiro

Requalificação da rede viária, Fonte Boa dos Nabos

Passeio Sra. Ó/ Carvoeira

OBRAS

Via pedonal Malveira/ São Miguel de Alcainça

Via pedonal Sobreiro/ Achada
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PROTEÇÃO CIVIL

Defesa da floresta      
contra incêndios

Como gerir os          
espaços florestais  
no pós-incêndio
Os incêndios florestais provocam danos que se 
prolongam meses e anos após a sua extinção, 
sejam os impactos diretos na vegetação, 
solos e atmosfera, sejam impactos indiretos 
na fauna, ecossistemas e linhas de água. 
Para além disso, também a normalidade da 
vivência da comunidade poderá ser posta em 
causa, atendendo aos riscos acrescidos de 
inundações, deslizamentos de terras e queda 
de árvores para as vias e espaços públicos. Se 
o seu espaço florestal/ agrícola foi atingido 
por incêndios, conheça as recomendações do 
Serviço Municipal de Proteção Civil. Para mais 
informações, ligue 800 261 261.

Em zonas com inclinação acentuada e com risco de 
erosão:

• Não utilizar maquinaria pesada em áreas ardidas, exceto quando ab-
solutamente necessário;
• Não realizar ações de mobilização de solo, seja por maquinaria pesa-

da ou manualmente, para evitar o arrastamento e perda de solo;
• Não proceder ao corte de folhosas (carvalhos, sobreiros, azinheiras,  

etc.) antes da próxima primavera, pois muitas poderão sobreviver e re-
generar a copa;
• Não realizar abate de resinosas (pinheiros, pseudotsugas, ciprestes, 

etc.) que ainda possuam parte da copa verde;
• Não proceder a qualquer ação de plantação ou sementeira em áreas 

ardidas, uma vez que, para além de agravarem a perda de solo, serão 
infrutíferas;
• A madeira, que seja cortada, deve ser extraída e transportada se-

guindo as normas de boas práticas florestais;
• Os sobrantes devem ser dispostos segundo as curvas de nível, por 

forma a promover a retenção de cinzas e solo arrastados pelas chuvas.

Em zonas sem inclinação e sem risco de erosão:

• Não utilizar maquinaria pesada em áreas ardidas, exceto quando ab-
solutamente necessário;
• Não proceder ao corte de folhosas (carvalhos, sobreiros, azinheiras, 

etc.) antes da próxima primavera, pois muitas poderão sobreviver e re-
generar a copa;
• Vigiar o arvoredo de grande porte queimado ou debilitado e efetuar o 

seu abate imediato, antes de provocarem danos a terceiros;
• Não proceder a ações de plantação ou sementeira em áreas ardidas 

sem o devido acompanhamento técnico e apenas com espécies autóc-
tones e certificadas, devendo ser evitadas espécies resinosas e de cres-
cimento rápido.

Durante o denominado período crítico, que se prolongou entre 1 de julho e 25 de novembro de 2017, esteve 
em funcionamento, diariamente e em permanência, o Dispositivo Municipal de Defesa da Floresta Contra 
Incêndios, uma estrutura que, reunindo os agentes de Proteção Civil locais, tem como objetivos estratégicos 
diminuir o número de incêndios, reduzir o tempo de intervenção para cada incêndio florestal declarado e 
diminuir a área ardida e os danos causados. 

Ao longo deste período, registaram-se 62 dias com risco de incêndio florestal e 33 com risco muito elevado, 
o que traduziu o agravamento das condições meteorológicas face a anos anteriores. No total, contabiliza-
ram-se 189 ocorrências, das quais 10 incêndios, 47 queimadas e fogueiras, 50 fogachos, 7 consolidações de 
rescaldos e 75 falsos alarmes. Em termos de vigilância ativa, as equipas dos agentes locais de Proteção Civil 
percorreram 35.382 quilómetros por todo o Concelho, traduzindo um esforço coletivo na deteção precoce.

Antes da época de maior risco, foram desenvolvidas ações de prevenção para minimizar a ocorrência de 
incêndios florestais, nomeadamente com a criação de faixas de gestão de combustível através do fogo con-
trolado (143,36 hectares) e a abertura de caminhos florestais para a facilitação do combate (14 km).

Dentro das ações de prevenção e desenvolvimento de conhecimento, a Câmara Municipal organizou o I 
Treino Operacional de Fogo Controlado de Mafra, tendo recebido cerca de 30 técnicos nacionais e de quatro 
países europeus.

A Autarquia tem vindo a investir, ainda, no desenvolvimento de uma atividade regular de sensibilização 
da população em matéria de Proteção Civil, sendo que, só em 2017 e a título de exemplo, foram realizadas 
94 ações nas escolas, abrangendo 3.891 pessoas, e 5 ações em lares de terceira idade, envolvendo cerca 
de 100 pessoas. Foram, ainda, organizados eventos para o público em geral, designadamente a Semana da 
Segurança e Proteção Civil que integrou o Seminário Internacional “Sismos: da prevenção à resposta – uma 
responsabilidade partilhada”, a celebração do Dia Municipal do Bombeiro, a apresentação de novos materiais 
de sensibilização da Proteção Civil Municipal para o público escolar, a demonstrações de meios dos Agentes 
de Proteção Civil do Concelho, bem como exercícios e workshops gratuitos pelas Corporações de Bombeiros.
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SEGURANÇA

Posto da GNR na Ericeira:
investimento para a segurança

Manifestando o seu regozijo por visitar aquele que lhe foi descrito como “o mais bonito 
posto da GNR em todo o território nacional”, o Ministro da Administração Interna, Eduardo 
Cabrita, fez referência à cooperação estratégica entre a Administração Central e a Câmara 
Municipal de Mafra, pelo que saudou a autarquia pelo facto de “ter sentido este projeto tam-
bém como um desafio da sua função”.

Nesta oportunidade, o Presidente da Câmara Municipal de Mafra, Hélder Sousa Silva, rei-
terou a disponibilidade de colaboração da Autarquia, “contribuindo para a manutenção das 
condições de habitabilidade dos restantes postos da GNR do Concelho”, em particular a re-
qualificação do posto e da casa da função da Malveira e a criação de novas instalações no 
Livramento. 

No que se refere às novas instalações do Posto Territorial da Ericeira, o Comandante-Geral 
da GNR, Tenente-General Manuel Silva Couto, declarou que estas permitem não só dispo-
nibilizar um espaço apropriado e condigno para o serviço dos militares, como também uma 
melhoria dos serviços prestados às populações. Este posto serve um território de 74 km2, o 
qual acolhe uma população estimada de 21 mil habitantes, aos quais se somam milhares de 
turistas.

Este investimento decorreu do protocolo celebrado pelo Município de Mafra e a GNR, nos 
termos do qual a autarquia cedeu gratuitamente e pelo prazo de 50 anos as instalações em 
questão, tendo ainda elaborado o projeto, promovido e fiscalizado a empreitada de reabilita-
ção. 

O Ministro da Administração Interna e o Presidente da Câmara Municipal de Mafra inauguraram o novo quartel do Posto 
Territorial da Guarda Nacional Republicana (GNR) da Ericeira, que se localiza estrategicamente na Rua Alto da Camacha, 
junto a instalações educativas e desportivas, às principais vias rodoviárias e ao futuro Parque Intermodal da Ericeira. 
Este é um importante investimento para a segurança, que é um fator que determina a qualidade de vida dos residentes e 
a atratividade económica e turística dos territórios.

Livramento vai ter novo posto da GNR

O Município de Mafra, a Secretaria-Geral da Administração Interna e a Guarda Na-
cional Republicana (GNR) celebraram um protocolo de colaboração para a cedência 
e a reabilitação do edifício da antiga Escola Primária do Livramento para instalação 
do posto territorial da GNR daquela localidade da União das Freguesias de Azueira e 
Sobral da Abelheira. 

Com o contributo municipal, pretende-se elevar as condições de habitabilidade para o 
desempenho operacional e, consequentemente, para a qualificação do serviço prestado 
às populações. Assim se conclui o ciclo de investimentos com vista a dotar todo o Con-
celho de Mafra de infraestruturas adequadas em matéria de segurança. 
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Atelier de 
Artes Plásticas

Ciclo de 
Guitarras 

Livro
Orlando Morais

O I Congresso de Justiça Res-
taurativa da Família e das Crian-
ças reuniu, no Real Edifício de 
Mafra, muitos participantes para 
refletir sobre uma justiça mais in-
clusiva na resolução de conflitos 
familiares, valorizando o contribu-
to da família alargada, da escola e 
da comunidade. 

A iniciativa da Câmara Munici-
pal, da Direção Geral das Políticas 
de Justiça, do Tribunal de Lisboa 
Oeste – Juízo de Família de Ma-
fra e do Instituto Português de 
Mediação Familiar de Lisboa e do 
Funchal, desenvolveu-se em nove 
painéis temáticos, com a parti-
cipação de reputados oradores. 
O programa integrou, ainda, um 
concerto a seis órgãos na Basílica 
do Palácio Nacional de Mafra, des-
tinado aos participantes.

No âmbito da política municipal 
de promoção da saúde e de com-
bate à obesidade, 12 restaurantes 
integraram esta iniciativa que pre-
tendeu “levar à mesa” refeições 
mais saudáveis e equilibradas: 
Adega do Convento (Mafra), Alho 
e Canela (Venda do Pinheiro), Cer-
vejaria 7 Janelas (Ericeira), Con-
vento da Cerveja (Mafra), Creek’s 
Caffé (Venda do Pinheiro), João 
da Vila Velha (Mafra), Nook (Eri-
ceira), O Azeiteiro (Mafra), Portal 
do Moinho (Enxara do Bispo), Re-
tiro da Bela Sombra (Carvoeira), 
Restaurante Paris (Mafra) e Sete 
Sóis (Mafra).

O evento foi apoiado pelo Agru-
pamento de Centros de Saúde 
Oeste Sul, Unidade de Cuidados 
na Comunidade e CLDS 3G Mafra 
CONSIGO.

Família
em debate

Alimentação 
Saudável 

Mais de 150 alunos, distribuídos 
por nove turmas das classes in-
fantis, juvenis e adultos, integram, 
no ano letivo 2017/ 2018, o Ate-
lier de Artes Plásticas da Câma-
ra Municipal, em funcionamento 
no Museu Municipal Prof. Raúl 
de Almeida, em Mafra, e na Casa 
de Cultura Jaime Lobo e Silva, na 
Ericeira. 

O Atelier promove o ensino de 
diversas técnicas plásticas, in-
cluindo abordagens das diferen-
tes correntes artísticas, a definir 
mensalmente em cada uma das 
classes. Estas aulas visam o co-
nhecimento e o aperfeiçoamento 
artístico dos alunos, culminando, 
no final do ano letivo, com a orga-
nização de uma exposição coleti-
va, que dá a conhecer uma obra de 
cada aluno.

Por ocasião da reabertura da ga-
leria “Orlando Morais”, agora ins-
talada na Casa de Cultura Jaime 
Lobo e Silva, na Ericeira, a Câmara 
Municipal editou “Orlando Morais. 
O pintor da Ericeira”, no âmbito da 
política editorial municipal ao ser-
viço da divulgação e valorização 
do património local.

Assinalando a título póstumo 
o 90.º aniversário do artista, são 
mais de 500 obras de arte reu-
nidas num livro que constitui um 
autêntico registo da memória da 
Ericeira. 

A publicação é da autoria de 
Francisco Esteves, com a colabo-
ração da família do pintor, onde é 
retratada a singularidade do mar, 
os detalhes arquitetónicos e as 
vivências da vila pintada a azul e 
branco.

De setembro a dezembro, melo-
dias intemporais, conjugadas com 
experiências contemporâneas e 
sonoridades de outras latitudes, 
foram interpretadas à guitarra, 
em solo ou em grupo, pelo Quar-
teto Pedro Viana, Manuel de Oli-
veira, Pedro Mestre & Viola Cam-
paniça e Pedro Jóia, encantando 
a plateia que encheu, em todos 
os espetáculos, a Casa da Música 
Francisco Alves Gato, integrada 
no Complexo Cultural Quinta da 
Raposa, em Mafra. 

Na sua 2.ª edição, este ciclo de 
guitarras, organizado pela Câma-
ra Municipal de Mafra, incluiu qua-
tro concertos diferentes que se 
enquadraram na estratégia mu-
nicipal de promoção da música, 
a qual abrange diversos géneros 
destinados a variados públicos.

O Natal chegou à Vila!
De 1 a 23 de dezembro, a Câmara Municipal convidou a celebrar o Natal, 
organizando um programa diversificado que incluiu música, artesanato, 
produtos regionais, iluminação, animações de rua, teatro, exposições… 
para toda a família! 

O evento “O Natal chegou à vila” integrou a habitual fei-
ra alusiva à quadra, com artesanato e produtos regionais, 
que se desenvolveu em dois polos: no Terreiro D. João V, 
em Mafra, onde se destacou o Carrossel solidário; e na 
Praça da República (Jogo da Bola), na Ericeira. No total, 
esta feira reuniu 58 expositores e 13 instituições sociais. 
Nesta quinta edição, a novidade passou pelo reforço da 
descentralização do evento, com atividades de animação 
complementares (música, jogos e animação de rua) e a 
presença do Pai Natal não só em Mafra, mas também na 
Ericeira.

O espírito do Natal chegou até aos quatro cantos do 
Concelho de Mafra com o programa “in’Natalis”, promo-
vido pela Câmara Municipal e pela Cultur’Canto Associa-
ção Cultural, com o apoio da Vigararia de Mafra. Foram 
18 distintos concertos nas várias igrejas, interpretados 
por grupos corais e instrumentais. 

 O programa natalício incluiu, adicionalmente, três pe-
ças de teatro nos auditórios municipais (Mafra e Ericei-
ra), sessões de contos de Natal (Claustro Sul do Real 
Edifício de Mafra e Biblioteca Municipal da Ericeira), ofi-
cinas infantis (Claustro Sul do Real Edifício de Mafra e 
Casa de Cultura Jaime Lobo e Silva, Ericeira) e ainda as 
exposições temáticas “A árvore que dava olhos” (Claus-
tro Sul do Real Edifício de Mafra) e “Peças de alma feitas 
com o coração” (Loja do Cidadão de Mafra, patente até 
5 de janeiro).
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