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“A educação é o grande motor do desenvolvimento pessoal.
É através dela que a filha de um camponês se torna médica, 

que o filho de um mineiro pode chegar a chefe da mina, 
que um filho de trabalhadores rurais pode chegar a 

presidente de uma grande nação”.
Nelson Mandela

Aprender a ler e a escrever é, na sua essência, um ato de 
liberdade: significa disponibilizar, a cada criança, as ferra-
mentas necessárias para que, no futuro, ela possa decidir ser 
e fazer o que ambiciona. Ora, o mérito da afirmação do Nobel 
da Paz, Nelson Mandela, é sublinhar este indiscutível papel 
transformador da educação enquanto instrumento de quali-
ficação dos indivíduos.

A escola é, no entanto, muito mais do que o ponto de par-
tida para a formação individual, que é condição de empre-
gabilidade e de competitividade futuras. Ao formar cidadãos 
preparados e capazes de contribuir para o desenvolvimento 
sustentado do lugar onde vivem, ela é o epicentro da própria 
qualificação dos territórios.

Quer isto dizer que a educação é, inequivocamente, um 
alicerce determinante para o futuro das pessoas e do 
próprio Concelho de Mafra. É por isso que o Executivo Mu-
nicipal assumiu fazer desta uma grande prioridade, que se 
estende da autarquia às escolas, das escolas às famílias, das 
famílias a cada munícipe.

Fazer da educação uma prioridade significa, antes de mais, 
garantir o acesso ao conhecimento, razão pela qual a Câ-
mara Municipal não hesitou em ser parte da solução, dispo-
nibilizando verba do seu próprio orçamento para a requalifi-
cação, modernização e ampliação do parque escolar do 2.º e 
3.º ciclos do ensino básico, que é competência da Adminis-
tração Central, para além do investimento na conservação e 
manutenção dos Jardins de Infância e Escolas Básicas do 1.º 
Ciclo, na colocação de recursos humanos e na qualidade dos 
serviços prestados (transportes escolares, refeições, prolon-
gamento de horário, atividades nas interrupções letivas ou 
atividades de enriquecimento curricular).  Só assim podemos 
assegurar condições educativas de qualidade para todos os 
alunos do Concelho de Mafra, sem exceção.

Fazer da educação uma prioridade significa, também, valo-
rizar o sucesso escolar, razão pela qual a Câmara Munici-
pal está a implementar um inovador plano de ação que, em 
respeito pelas diferenças e ritmos de aprendizagem de cada 
aluno, visa garantir que a escola é, para todos, esse espaço 
de oportunidades. Este plano prevê, por um lado, a utiliza-
ção de recursos digitais educativos que, com recurso às 
novas tecnologias, respondem aos desafios da aprendizagem 
no século XXI de forma motivadora e, por outro lado, a disse-
minação de conteúdos do designado “currículo local”, ou seja, 
a divulgação do conhecimento sobre o património mate-
rial e imaterial do Concelho de Mafra, assim promovendo 
a ligação escola-comunidade.

Ora, esta ligação é crucial para fomentar, junto das novas 
gerações, esse “amor à nossa terra” que é capaz de moti-
var futuros cidadãos a trabalhar, de forma empenhada e com-
petente, na construção da nossa comunidade. 

É pela educação que os jovens do Concelho de Mafra con-
quistam, definitivamente, o seu lugar no futuro!
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Educação, um instrumento 
de sucesso individual e coletivo
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EDUCAÇÃO

Receção aos docentes
A Câmara Municipal organizou a receção aos docentes do 

Concelho de Mafra, de modo a fomentar o trabalho conjun-
to, promover o convívio e dar conhecimento da realidade 
local, nomeadamente dos investimentos municipais rea-
lizados e dos novos programas que marcam o ano letivo 
2018/ 2019.

A receção aos docentes iniciou-se na Basílica do Palácio 
Nacional de Mafra, com um concerto a dois órgãos e coro, 
protagonizado pelo ensemble vocal Capella D. João VI e 
pelos organistas João Vaz e Sérgio Silva.

Na segunda parte do evento, realizou-se a entrega, aos 
docentes, do livro “Mafra. Singularidades de um território”, 
publicação de consulta que reúne o conhecimento sobre 
o património local. «Esta oferta é um desafio: conto com 
cada um de vós para perpetuar, junto dos alunos, o amor 
à nossa terra, porque é assim que uma comunidade con-
quista, definitivamente, o seu lugar no futuro», concluiu o 
Presidente da Câmara Municipal.

Já começou o ano letivo 2018/ 2019!
Considerando que a educação é uma prioridade estratégica na formação das crianças e jovens e, consequentemente, na 
sustentabilidade do desenvolvimento do Concelho de Mafra, a Câmara Municipal assegurou a devida preparação do novo 
ano letivo: efetuando a conservação das infraestruturas, promovendo a qualidade dos serviços prestados e disponibilizando 
novos projetos que contribuem para a promoção do sucesso escolar e para a diversificação das aprendizagens.

Para além do investimento realizado na permanente manutenção do parque escolar sob 
gestão municipal (Jardins de Infância e Escolas Básicas do 1.º Ciclo) – tendo sido realiza-
das intervenções profundas durante a interrupção letiva do verão, tanto ao nível do edifica-
do como dos espaços verdes e arranjos exteriores – a Autarquia assegurou os necessários 
recursos humanos para o funcionamento dos estabelecimentos escolares.

Neste âmbito, procedeu à colocação de pessoal não docente (garantindo um assisten-
te operacional por cada grupo de crianças constituído em sala na educação pré-escolar 
e integrando assistentes técnicos e operacionais na Componente de Apoio à Família de 
acordo com o número de crianças e alunos inscritos), mas também ao reforço da equipa 
técnica de supervisão das cozinhas e refeitórios, nas áreas da nutrição e da verificação das 
condições higiossanitárias.

Adicionalmente, foram criadas condições para a qualidade dos serviços prestados, a 
exemplo das refeições (estando atualmente inscritas 4.606 crianças e alunos), das ati-
vidades de prolongamento de horário da tarde (registando 1.323 crianças e alunos) e da 

manhã (somando 286 crianças e alunos), ou dos transportes escolares (tendo sido trata-
dos 910 novos processos de candidatura e 1.982 processos de renovação de candidatura).

O ano letivo 2018/ 2019 ficará, ainda, marcado por projetos que constituem novidades, 
como são os exemplos do projeto-piloto dedicado à promoção da literacia oceânica ou das 
plataformas “+ Sucesso Escolar” e “Escola Virtual”. 

Estas duas últimas iniciativas estão incluídas no Plano Municipal de Combate ao Insu-
cesso Escolar, no âmbito do qual prossegue, também, a atividade dos mediadores esco-
lares, devidamente formados de acordo com a metodologia desenvolvida pela Associação 
EPIS – Empresários para a Inclusão Social. Após a aplicação de um questionário a todos 
os alunos dos 1.º, 5.º, 7.º e 10.º anos de escolaridade que foram autorizados pelos encar-
regados de educação, permitindo identificar as áreas onde o potencial de desenvolvimento 
das competências de cada um pode ser apoiado/ ampliado, neste ano letivo os alunos se-
lecionados serão acompanhados, individualmente ou em pequenos grupos, pelo mediador 
escolar, em articulação com os professores e a família.
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Componente de Apoio à Família:
simplificar e qualificar

Literacia oceânica

EDUCAÇÃO

Desde o início do ano letivo 2018/ 2019, está em vigor o novo “Regulamento de Funcionamento dos Serviços de Apoio à Família nos Estabeleci-
mentos de Educação Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico da Rede Pública do Município de Mafra”, que define as normas de funcionamento 
dos serviços da denominada Componente de Apoio à Família (CAF) promovidos no Município de Mafra, nomeadamente refeição, prolongamento de 
horário e atividades nas interrupções letivas.

Fruto da experiência acumulada, as principais alterações introduzidas são ao nível das inscrições, das comparticipações familiares do período 
da tarde e dos pagamentos.

No que se refere à formalização da inscrição e respetiva renovação, os procedimentos foram simplificados, desburocratizados e desmateriali-
zados.

Ao nível das comparticipações familiares, verifica-se que o pagamento do prolongamento de horário do período de tarde passa a ser efetuado 
com base em valores diários, o que significa que este é indexado ao efetivo número de dias de serviço que são prestados. No caso do 1.º ciclo, as 
comparticipações familiares passam a ser determinadas pelo posicionamento no escalão para efeitos de atribuição de abono de família (com com-
participação da Câmara Municipal até ao escalão 3), o que contribui, a par da promoção da equidade social, para simplificar a documentação que 
é necessário apresentar no ato da inscrição ou renovação. No caso da educação pré-escolar, esta comparticipação é agora distinta caso a criança 
frequente o serviço desde as 15h30 até às 17h30 ou até às 19h00.

Ainda de acordo com este novo regulamento, os pagamentos passam a ser realizados entre os dias 1 e 10 de cada mês, relativos aos serviços a 
frequentar nesse mesmo mês.

Plataforma 
“+Sucesso 
Escolar”

De modo a promover o sucesso 
escolar, a Autarquia está a fomen-
tar a utilização das Tecnologias de 
Informação e Comunicação (TIC) 
em contexto educativo.

Brevemente disponibilizará, gra-
tuitamente, uma nova plataforma 
de aprendizagem, colaboração e 
partilha para alunos do 1.º ciclo 
do ensino básico, docentes e fa-
mílias. Para além de conteúdos 
sobre educação para a cidadania 
(educação ambiental, desenvol-
vimento sustentável e educação 
para a saúde) e dos conteúdos do 
currículo nacional, a referida pla-
taforma torna acessível, na forma 
de recursos pedagógicos digitais, 
o denominado “Currículo Local”, 
que integra o património material 
e imaterial do Concelho de Mafra.

Plataforma 
“Escola 
Virtual”

Contribuindo para o enriqueci-
mento curricular, a Câmara Mu-
nicipal vai disponibilizar, a todos 
os alunos do 9.º, 11.º e 12.º anos 
de escolaridade e, ainda, aos alu-
nos dos cursos profissionais que 
pretendam realizar exames para 
ingresso no Ensino Superior, as 
licenças para utilização gratuita 
da plataforma “Escola Virtual” da 
Porto Editora. 

Esta plataforma disponibiliza re-
cursos educativos digitais (aulas, 
vídeos e animações), testes, pro-
vas e exames, manuais escolares 
e dicionários (Língua Portuguesa, 
Línguas Estrangeiras e Verbos) e 
relatórios de evolução para alu-
nos e professores. 

Disponibilizando a “Escola Vir-
tual” a todos os alunos, criam-se 
também condições para introdu-
ção de novas metodologias de en-
sino com recurso às TIC, nomea-
damente em contexto de aula. 

Mafra é município-piloto do projeto desenvolvido com a Fundação 
Oceano Azul e a Direção-Geral de Educação, dedicado à promoção 
da literacia oceânica. Pretende-se, através dos docentes e alunos 
do 1.º ciclo do ensino básico do Concelho de Mafra das redes públi-
ca e privada, alargar o espectro de conhecimento no domínio dos 
oceanos, contribuindo ainda para fomentar a preservação ambien-
tal na população desta faixa etária. Depois da formação prestada 
aos docentes, está em curso a distribuição de kits aos alunos.

Fundação Oceano Azul ©Pedro A. Pina
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Modernização e ampliação da 
Escola Básica António Bento Franco
A Escola Básica António Bento Franco, na Ericeira, vai ser intervencionada: as instalações educativas e também o pavilhão 
desportivo serão requalificados para elevação das condições de funcionalidade, acessibilidade e conforto; a capacidade da 
escola será ampliada, disponibilizando mais sete salas de aula, num total de 31. 

Atendendo a que o Concelho de Mafra é um território que se caracteriza pelo cresci-
mento demográfico e que a Escola Básica António Bento Franco estava numa situação de 
sobrelotação, a Autarquia assumiu ser parte da solução, não obstante a gestão do parque 
escolar do 2.º e 3.º ciclos ser competência da administração central. Depois das interven-
ções realizadas nas escolas deste nível de ensino existentes na Venda do Pinheiro, em 
Mafra e na Malveira, pretende-se garantir a igualdade de oportunidades de todos os alunos 
no acesso a condições educativas de excelência. 

Nos termos do acordo de colaboração entre o Ministério da Educação e o Município de 

Mafra, que foi celebrado numa cerimónia presidida pela Secretária de Estado Adjunta e 
da Educação, Alexandra Leitão, compete ao Município de Mafra suportar, em um milhão 
de euros, os custos da empreitada, mas também assegurar a elaboração dos projetos de 
arquitetura e de especialidades, desenvolver o procedimento de concurso e executar a 
empreitada.

Estima-se que esta intervenção fique concluída no início do ano letivo 2019/ 2020, repre-
sentando o culminar do programa de modernização do parque escolar do 2.º e 3.º ciclos do 
ensino básico do Concelho de Mafra.
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REABILITAÇÃO URBANA

Requalificação do Largo das Escolas, 
na Malveira

No âmbito do seu programa de revitalização e qualificação dos espaços públicos, a Câmara Municipal vai proceder à 
requalificação do Largo das Escolas, na Malveira, que integra o antigo depósito de água e se localiza junto ao Centro 
Paroquial e à antiga Escola Primária (cujas instalações foram cedidas ao Posto de Assistência Social da Malveira para 
apoio à infância).

Esta intervenção inclui a musealização do antigo depósito de água, integrando-o no arranjo urbanístico como elemento 
central, assim como a criação de 41 lugares de estacionamento e a requalificação dos acessos pedonais e de viaturas, 
tanto à antiga Escola Primária, como ao Estádio das Seixas. 

Casa de Cultura da Malveira 
ganha nova centralidade
A Câmara Municipal está a promover a revitalização do núcleo histórico e central da vila da Malveira, começando pela 
reabilitação da denominada “Casa da Família Canas”, situada em pleno Largo da Feira, a qual acolherá a Casa de Cultura da 
Malveira.

Preservando a imagem exterior, a área de implementação e a volumetria, vai proceder-se 
à adaptação do espaço para integrar a sala de exposições e polivalente, a biblioteca e a 
biblioteca infantil, criar espaços museológicos para divulgação de ilustres personalidades 
locais (incluindo o Museu Popular Beatriz Costa e o espólio de Amândio Quinto), assim 
como disponibilizar zonas de estar e de leitura, adequadas também à realização de even-
tos.

Esta intervenção integra-se no programa alargado de requalificação do Largo da Feira 
e da Avenida José Batista Antunes, localizada na sua envolvente. Introduzir uma nova 
dinâmica na tradicional feira semanal das quintas-feiras, que faz parte da identidade da 
Malveira, promover a utilização do espaço público para fins complementares (no âmbito 
da cultura, do lazer e do turismo) e contribuir para a valorização paisagística são os obje-
tivos municipais.
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MOBILIDADE

O parque integrará um espaço coberto para tomada e/ ou largada de passageiros em 
autocarro, complementado com uma área de serviço equipada com bilheteira, sala de es-
pera, instalações sanitárias, espaço de cafetaria e gabinetes de apoio, assim como um 
parque de estacionamento com 162 lugares para automóveis ligeiros (incluindo pessoas 
com mobilidade condicionada), 31 para autocarros de turismo e oito para autocaravanas, 

para além de motociclos e bicicletas.
Com uma área de intervenção de 14.871m2, o projeto incluirá o arranjo paisagístico e o 

reordenamento da circulação automóvel na envolvente do parque.
A ligação ao centro da vila é assegurada pelos próprios autocarros, bem como por cir-

cuito em minibus.

Parque Intermodal da Ericeira
A Câmara Municipal vai proceder à construção do Parque Intermodal da Ericeira, localizado estrategicamente na 
entrada da vila e no acesso à autoestrada, junto à Escola Básica, às Piscinas Municipais e ao posto da GNR.
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OBRAS

Pavimentação, Ericeira

Pavimentação, Malveira

Construção da Unidade de Saúde Mafra Norte, 
Mafra

Pavimentação, Seixal

Reperfilamento, Rua Florêncio José Canas, Malveira

Recinto das Festas dos Murtais

Pavimentação, Seixal

Pavimentação, Cabeça Alta

Pavimentação, Cabeça Alta

Pavimentação, Chanca Pavimentação, Chanca Pavimentação, Chanca Pavimentação, Chanca
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OBRAS

Pavimentação, Amendoeira

Pavimentação, Sobreiro

Pavimentação, Casal Novo Pavimentação, Casal Novo

Rede de abastecimento de água, Sevilheira

Pavimentação, Alcainça

Pavimentação, Alcainça

Pavimentação, Alcainça

Pavimentação, Alcainça

Pavimentação, Alcainça

Pavimentação, Alcainça

Contribuindo para dignificar 
aquele que é o espaço central da 
localidade de São Miguel de Al-
cainça, a Câmara Municipal asse-
gurou a requalificação do Largo 
da Igreja.

A intervenção incidiu sobre a re-
organização do espaço existente, 
elevando as condições disponibili-
zadas para a vivência comunitária, 
pelo que se procedeu à aplicação 
de calçada, à beneficiação da rede 
de drenagem de águas pluviais e 
à instalação de mobiliário urbano, 
para além da relocalização do fon-
tanário e da deslocação dos con-
tentores de resíduos sólidos urba-
nos para a Rua do Espírito Santo.

Requalificação do 
Largo da Igreja de Alcainça

Pavimentação, Casal Novo

Pavimentação, Sobreiro Pavimentação, Sobreiro
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OBRAS | AMBIENTE

Investimentos 
no ambiente

O Município de Mafra pretende 
tornar o Concelho como um des-
tino turístico sustentável, dinami-
zando o capital natural e cultural, 
para que possa ser fruído de for-
ma duradora, promovendo a quali-
dade ambiental, o património cul-
tural e o ordenamento inteligente 
do território. 

Para tal, a Autarquia aderiu, de 
forma pioneira, ao SUSTENTURIS, 
um projeto, desenvolvido pelo 
GEOTA, que promove a sustenta-
bilidade do turismo, tanto ao nível 
da certificação, mediante indica-
dores de desempenho ambiental, 
social e de destino, como ao nível 
da visibilidade dos produtos tu-
rísticos certificados, contribuindo 
para a retenção de valor económi-
co e autenticidade para as comu-
nidades locais.

A Ericeira recebeu o 28.º Semi-
nário da Coastwatch, uma organi-
zação do GEOTA em parceria com 
a Autarquia. 

Além de apresentar os resulta-
dos da monitorização do litoral 
efetuada pelo projeto Coastwatch, 
visou promover o conhecimento 
sobre os impactos e consequên-
cias da ação humana no litoral, 
sendo abordados os temas: “As al-
terações climáticas e os oceanos 
do futuro”, “Conservação e Orde-
namento do Litoral – Os novos 
IGT”, “Turismo e Gentrificação no 
Litoral: riscos e oportunidades”, 
“Reservas Marinhas e proteção do 
litoral” e “Ciência cidadã e prote-
ção do litoral” e incluiu uma visita 
de campo ao futuro Parque Ecoló-
gico da Reserva Mundial de Surf 
da Ericeira. 

Turismo 
Sustentável

Seminário da 
Coastwatch

Ciência Viva 
no Verão

O rio Lizandro alberga várias es-
pécies de peixes de água doce na-
tivas de Portugal, incluindo duas 
espécies que se encontram em 
risco de extinção. Dando a conhe-
cer a importância da biodiversi-
dade da fauna existente neste rio, 
realizou-se uma atividade de sen-
sibilização dinamizada pelo proje-
to “Ciência Viva no Verão”. A ação 
demonstrou como se identificam 
as espécies de peixes de água 
doce, recolhendo espécimes que 
foram medidos, pesados e catalo-
gados pelos biólogos presentes, e 
devolvidos ao rio. 

Esta ação, integrada nas ativida-
des do Projeto Peixes Nativos, re-
sulta de uma parceria entre a Câ-
mara Municipal, a Agência Ciência 
Viva, o MARE-ISPA e a Águas do 
Tejo Atlântico.

Adote 
um animal

Assinalando as comemorações 
do Dia do Animal, realizou-se a 
Festa do Dia do Animal e das Fa-
mílias na Mata Paroquial da Mal-
veira, promovendo o convívio en-
tre famílias e “amigos” de 4 patas, 
com muita animação, atividades e 
também momentos de formação. 
A iniciativa visou a promoção da 
defesa dos direitos dos animais, o 
fomento de uma cultura de respei-
to pela vida animal, mas também 
o combate ao abandono e a pro-
moção da adoção responsável. A 
Autarquia fez-se representar com 
um espaço expositivo onde deu a 
conhecer o trabalho desenvolvi-
do pelo Centro de Recolha Oficial 
de Animais do Município de Mafra 
(CROAMM), bem como quais os 
animais que lá se encontram e que 
necessitam de um novo lar. 

O Secretário de Estado do Am-
biente, Carlos Martins, esteve 
presente, em Mafra, para a as-
sinatura dos contratos para as 
empreitadas de execução dos 
emissários gravíticos e sistemas 
elevatórios do subsistema da Eri-
ceira - fase II, que serve as fre-
guesias de Santo Isidoro e Encar-
nação, e dos emissários gravíticos 
do subsistema do Carvalhal, con-
tribuindo para a qualidade da Ri-
beira de Cheleiros e do Rio Lizan-
dro. As obras, a cargo da Águas 
do Tejo Atlântico, representam 
um investimento de 2,1 milhões 
de euros, aumentam as condições 
de recolha, tratamento e rejeição 
de efluentes, fundamental para a 
salubridade da água das ribeiras e 
das praias e para a qualidade de 
vida das populações do Concelho.

De modo a garantir a segurança dos banhistas, a Câmara Municipal está a promover a empreitada de 
“Estabilização da Arriba Norte da Praia da Baleia/ Sul da Ericeira”.

Pese embora esta intervenção seja competência da Agência Portuguesa do Ambiente, o Município de 
Mafra acedeu ser parte da solução, na defesa do superior interesse público, ficando responsável por 
desenvolver o procedimento relativo à empreitada e por suportar parte do custo não comparticipado 
por financiamento comunitário.

As obras em questão só podem ser realizadas em período sem chuva, no entanto, de modo a não 
comprometer a época balnear de 2018, as mesmas foram interrompidas nos meses de julho e agosto 
para fruição da praia, tendo sido retomadas em setembro e prevendo-se que fiquem concluídas até ao 
final do ano.

Consolidação 
das arribas 
da praia do Sul
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TURISMO

Mafra na
“Surf Expo”

Cinema de 
surf

Reserva de 
Surf em livro

Aliando a promoção turística, às 
artes e tradições locais, e fomen-
tando a dinamização da economia 
do Concelho, o Município partici-
pou, com um “stand” próprio, no 
mais importante certame nacio-
nal de artesanato, a Feira Inter-
nacional de Artesanato de Lisboa 
(FIA), que se realizou no Parque 
das Nações. 

Para além da apresentação das 
artes e ofícios tradicionais de 14 
artesãos do Concelho, da olaria ao 
figurado de barro, dos embutidos 
à marcenaria artística, incluindo a 
cestaria, os têxteis ou a bijuteria, 
esta feira constituiu uma oportu-
nidade para divulgar, simultane-
amente, o turismo outdoor, bem 
como os produtos endógenos, 
como o Pão de Mafra, limão e do-
çaria do Concelho.

A partir do seu smartphone, 
tablet ou computador portátil, 
pode aceder, gratuitamente, à In-
ternet nas zonas de maior afluên-
cia turística do Concelho de Mafra. 
Esta rede sem fios, vulgarmente 
conhecida como wi-fi ou wireless, 
foi instalada na zona envolvente 
do Palácio Nacional de Mafra (no-
meadamente, no Terreiro D. João 
V e na Praça da República), assim 
como na Praça da República (vul-
go “Jogo da Bola”), na Ericeira.

Com este investimento munici-
pal, cofinanciado pelo Instituto 
de Turismo de Portugal, I.P., pre-
tende-se assegurar condições de 
acesso, dos munícipes e dos turis-
tas, a conteúdos informativos, de 
forma gratuita, simples e rápida, 
em complemento das edições mu-
nicipais em formato papel.

Artesanato em 
destaque

Rede wi-fi 
gratuita

“Quero que conheçam todos os 
recantos desta Vila piscatória e 
as Sete Ondas que fazem parte da 
Reserva Mundial de Surf”. Este é 
o convite formulado pela autora 
Filipa Leandro e pela ilustradora 
Sofia Oliveira, através da edição 
de um livro especialmente dedi-
cado ao público infantil e apoiado 
pela Câmara Municipal. 

“Ericeira, a Reserva Mundial de 
Surf”, que integra a coleção “Vem 
Surfar com a Pipa, Jaime e Kika”, 
contribui para divulgar, de forma 
pedagógica, este relevante patri-
mónio natural, bem como sensibi-
lizar para preservação do ambien-
te, pelo que a Autarquia procede 
à sua distribuição, gratuitamente, 
a todos os alunos do 4.º ano das 
Escolas Básicas do 1.º Ciclo do 
Concelho.

A Ericeira voltou a ser o cená-
rio escolhido para a 7.ª edição do 
Portuguese Surf Film Festival, 
prestando homenagem às sete 
ondas da Reserva Mundial de Surf 
da Ericeira (RMSE). Aquela que foi 
a maior edição de sempre contou 
com a participação de 36 filmes, 
acompanhados por seis eventos 
especiais e a atribuição de nove 
prémios (incluindo uma nova cate-
goria dedicada ao skateboarding), 
registando grande afluência de 
público. 

O evento incluiu uma noite es-
pecial dedicada à Save the Waves 
com a projeção de um documen-
tário sobre a RMSE, seguindo-se 
um painel de reflexão sobre os 
perigos da poluição de plástico e 
de outras atividades nocivas para 
os oceanos.

O Município de Mafra promoveu 
a Reserva Mundial de Surf da Eri-
ceira na “Surf Expo”, a maior mos-
tra da indústria do surfing, que se 
realizou em Orlando, nos Estados 
Unidos da América. Com esta 
participação pretendeu-se captar 
investimento no âmbito da indús-
tria do surfing, nomeadamente de 
empresas que queiram expandir a 
sua presença na Europa, apresen-
tando o Concelho de Mafra como 
um território de oportunidades 
para a instalação das suas filiais.

Tal participação integrou-se, por 
um lado, na Estratégia para a Di-
namização Económica de Mafra 
“M Invest” (no âmbito da inter-
nacionalização do destino) e, por 
outro, na Estratégia Municipal de 
Turismo Outdoor “Mafra & Ericei-
ra Experience”.

Novo guia 
complementa 
oferta turística 
do Concelho

O Município de Mafra tem um novo Guia 
Turístico, inspirado nas marcas “M” de 
Mafra e “E” de Ericeira. Este manual 
sucinto e de consulta fácil está disponível 
gratuitamente, em formato digital, em 
www.cm-mafra.pt, podendo ainda ser 
adquirido, na sua versão em papel, nos 
Postos de Turismo de Mafra e da Ericeira.

Num único guia, dividido em duas partes, congrega-se informa-
ção de apoio sobre as principais ofertas turísticas do Concelho 
de Mafra, refletindo a dualidade que caracteriza a identidade lo-
cal: sob a marca “M”, o património arquitetónico, a natureza, as 
tradições, a gastronomia, as festividades e as feiras e mercados 
característicos da ruralidade; sob a marca “E”, as praias, a Reser-
va Mundial de Surf, a natureza, o património religioso, as feiras e 
mercados e a gastronomia característicos da maritimidade.
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INOVAÇÃO

O “GeoMafra” tem uma nova plataforma! O Portal 
Geográfico do Município de Mafra dispõe de uma melhor 
performance, tornando-se mais rápido e funcional em todas 
as plataformas e browsers. Para além da imagem renovada, 
apelativa e intuitiva, a informação disponível foi agregada e 
reorganizada, de forma a facilitar a pesquisa e a visualização 
por parte de técnicos municipais, projetistas e munícipes em 
geral.

Este portal tem por base o Sistema de Informação Geográfica Municipal (SIG), que é 
um instrumento de gestão do território que utiliza as novas tecnologias para armazenar, 
organizar e cruzar informação gráfica e alfanumérica, pelo que se constitui não só como 
uma importante ferramenta de apoio à decisão, utilizada pelos serviços municipais, mas 
também como uma útil base de dados para os cidadãos, não requerendo qualquer aplica-
ção específica para efeitos de consulta online e possibilitando a impressão de mapas com 
a informação disponível.

Consulte: http://geomafra.cm-mafra.pt

Novo GeoMafra

Surf Summit 
na Ericeira

Gala Porco 
d’Ouro

Divulgação na 
FexpoMalveira

Contribuindo para um maior co-
nhecimento da economia do mar 
e das suas potencialidades, a 
Mafra&Ericeira Business Factory 
promove a conferência “Mar e 
Tecnologia: que oportunidades?”. 
A iniciativa, que se insere no 2.º 
bootcamp, pretende igualmente 
dar a conhecer os projetos de-
senvolvidos na incubadora, assim 
como sobre as possibilidades de 
financiamento para empreende-
dores, realizando-se igualmente 
um open day nas instalações, na 
Ericeira. 

O evento realiza-se nos dias 17 e 
18 de outubro, e possibilitará aos 
participantes o desenvolvimento 
de competências na área de apre-
sentação de ideias e captação de 
investimento, bem como o contac-
to com mentores.  

A Mafra Business Factory cele-
bra dois anos ao serviço do em-
preendedorismo e da dinamização 
económica do Concelho. A incu-
badora de negócios associada aos 
produtos da “terra” apoiou já 70 
projetos, contando, neste momen-
to, com 23 incubados, totalizando 
66 postos de trabalho, contribuin-
do ativamente para a redução da 
taxa de desemprego no Concelho 
e para o desenvolvimento socio-
económico do território. A ativi-
dade desenvolvida contou, entre 
outras iniciativas, com 260 horas 
de mentoria e 236 horas de for-
mação. A comemoração do 2.º 
aniversário integrou a realização 
de um bootcamp em que os par-
ticipantes tiveram contacto com 
elementos fundamentais para a 
elaboração de planos de negócios.

Mar e 
Tecnologia

Mafra Business 
Factory

A Câmara Municipal fez-se re-
presentar na 30.ª edição da Fex-
poMalveira, o certame que é uma 
montra do dinamismo da comuni-
dade, nas áreas da agropecuária, 
do comércio, da indústria, dos ser-
viços e do associativismo.

Para esta edição, apresentou 
uma exposição que evidencia dois 
temas que constituem opções 
estratégias: a economia e a rea-
bilitação urbana. Por isso, foram 
divulgadas as medidas integra-
das tanto no Programa Municipal 
de Concessão de Incentivos ao 
Investimento, denominado “M 
Invest”, como no Programa Mu-
nicipal de Promoção da Regene-
ração Urbana, designado “Mafra 
Requalifica”, visando promover o 
desenvolvimento económico do 
território e a regeneração urbana.

No monumental Real Edifício de 
Mafra, a 3.ª edição da Gala Porco 
d’Ouro deu a conhecer as explo-
rações e empresas do setor suiní-
cola que se destacaram pela sua 
produtividade em 2017. 

Esta autêntica festa da suinicul-
tura portuguesa, cuja itinerância 
demonstra o contributo do se-
tor para as economias locais, foi 
promovida pela Federação Portu-
guesa de Associações de Suini-
cultores, com o apoio da Câmara 
Municipal. Foram premiadas 29 
explorações, manifestando a vita-
lidade de um setor que também no 
Concelho assume a sua relevân-
cia, existindo 14 suiniculturas e, 
na área do abate e transformação, 
duas das empresas instaladas 
congregam mais de 1.150 traba-
lhadores. 

Pelo terceiro ano consecutivo, a 
Ericeira foi o local escolhido para 
a realização da Surf Summit, pre-
parando a Web Summit, o maior 
evento de tecnologia e inovação, 
traduzindo o reconhecimento in-
ternacional da qualidade da Re-
serva Mundial de Surf. De 3 a 5 de 
novembro, os líderes da tecnolo-
gia, de startups e investidores re-
únem-se para momentos de des-
porto, lazer e confraternização, 
estreitando laços e partilhando 
experiências. O evento assume, 
este ano, uma componente am-
biental, ao procurar conciliar es-
forços na tentativa de encontrar 
soluções tecnológicas que resol-
vam a problemática do plástico 
nos oceanos. A iniciativa constitui 
uma oportunidade singular de di-
vulgação do território. 

Temas para consulta
PDM - Plano Diretor Municipal em “formato dinâmico”

Plantas de Localização - Imprimir as Plantas de Localização e 
Pedidos de Cartografia em DXF

Regeneração Urbana - Limites das Áreas de Reabilitação Urbana; 
Área de Reabilitação Urbana de Mafra; Programa Mafra reQualifica

Guia Municipal - Segurança e Ordem Pública; Serviços Públicos; Cultura; Saúde; 
Equipamentos de Ensino e de Desporto; Espaços de Jogo e Recreio

Turismo e Património Histórico - Reserva Mundial de Surf, Spots, Praias, Postos 
de Turismo, Festas e Feiras, Locais Turísticos; Alojamentos Turísticos; Património 
Classificado; Fortes e Rota Histórica das Linhas de Torres; Rotas do Património

Farmácias de Serviço - Localização das Farmácias de Serviço, todas as 
Farmácias, Centros de Saúde e Parafarmácias

Serviços de Ambiente - Localização dos Ecopontos, Contentores, Oleões, 
Papeleiras e Dispensadores e Parques Eólicos
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DESPORTO

EDP Billabong Pro Ericeira:                                          
qualificação para a World Surf League
O campeonato decisivo para todos os que ambicionam estar na elite do surf mundial em 2019 realizou-se na praia de Ribeira 
d’Ilhas, em plena Reserva Mundial de Surf da Ericeira, primeira na Europa e segunda no mundo. O evento somou mais de 100 
surfistas, dos quais sete campeões mundiais e quatro desportistas lusos: Frederico Morais, o ericeirense Tomás Fernandes, 
Vasco Ribeiro e Miguel Blanco. O australiano Ryan Callinan foi o grande vencedor, enquanto Frederico Morais, o último 
português em prova, ficou classificado em 9.º lugar.

Naquela que é a sala de visitas da modalidade em Portugal e que tem sido também tes-
temunha de alguns dos mais icónicos momentos do surf europeu, esta competição cons-
tituiu, igualmente, uma oportunidade para (re)descobrir o que o Concelho de Mafra tem 
para oferecer a nível de infraestruturas de qualidade para acolher grandes eventos des-
portivos, potenciando, ao mesmo tempo, a economia local.

A prova, que se realizou na praia de Ribeira d’Ilhas, foi considerada pelos atletas como 
a melhor do ano no Qualifying Series (QS) até ao momento, tendo sido verificadas exce-
lentes condições de surf, fazendo jus à consistência das ondas que granjearam o reco-
nhecimento como Reserva Mundial de Surf. Para além da qualidade das ondas, também o 
estado do tempo colaborou com a organização de prova, com dias de sol e muita animação.

Foto: Pedro Mestre, WSL

Foto: Pedro Mestre, WSL
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DESPORTO

Intercâmbio 
juvenil

Informática 
para +55 anos

Prevenção da 
diabetes

Atenta à importância do mo-
vimento associativo local e do 
trabalho desenvolvido pelos diri-
gentes associativos e demais co-
laboradores, visando a sua maior 
formação e elevando, cada vez 
mais, a qualidade do serviço públi-
co prestado, a Câmara Municipal, 
em parceria com o CLDS 3G, está 
a organizar sessões formativas 
para as associações concelhias. 
A primeira sessão foi dedicada 
à “Segurança das Instalações”, 
com participação da Proteção Ci-
vil de Mafra, e sobre “Sustentabi-
lidade das Associações”.

A segunda sessão, que se realiza 
a 13 de outubro, será dedicada ao 
“Associativismo Juvenil”, e ao “As-
sociativismo – Agora e no Futuro”.

Inscrições em: 
www.cm-mafra.pt

A Autarquia, através do Progra-
ma Municipal de Apoio ao Asso-
ciativismo 2018, atribuiu com-
participações financeiras como 
complemento para capacitar as 
coletividades na concretização 
das suas atividades, reconhecen-
do o contributo prestado na for-
mação cultural dos cidadãos e na 
valorização do património local, 
na formação integral dos jovens 
e no incentivo à prática desporti-
va. No domínio da cultura foram 
apoiadas 31 associações, das 
quais 15 na vertente do folclore, 
11 na música e ainda cinco na área 
dos apoios pontuais. No âmbito da 
juventude, foram atribuídas com-
participações a oito associações. 
Na valorização da componente 
pedagógica do desporto, os apoios 
destinaram-se a 20 associações.

Formação para 
associações

Apoio ao 
associativismo

O projeto Mafrazul, desenvolvido 
pela Câmara Municipal, preten-
de contribuir para a prevenção 
da diabetes, e para um maior co-
nhecimento sobre o seu impacto, 
sobre os riscos associados, per-
mitindo criar respostas públicas 
adequadas. A iniciativa, realizada 
em parceria com a Direção-geral 
da Saúde, a Fundação Calouste 
Gulbenkian, a Associação Portu-
guesa da Diabetes e as farmácias, 
promove rastreios à diabetes, 
assim como ações de sensibili-
zação e de formação destinadas 
aos munícipes para que estes 
possam conhecer e avaliar o seu 
risco em relação à doença, procu-
rando melhorar comportamentos, 
promover a atividade física e a ali-
mentação saudável, e garantir o 
diagnóstico precoce.

Dando continuidade à valoriza-
ção e fomentando o conhecimen-
to dos munícipes sobre as novas 
tecnologias digitais, a Câmara 
Municipal organiza, até ao final do 
ano, mais três sessões do projeto 
“Espaço Além Fronteiras”, desen-
volvendo ações de formação gra-
tuitas em informática e internet 
para maiores de 55 anos. 

As ações realizam-se de 15 a 
30 de outubro na Casa de Cultura 
Jaime Lobo e Silva, Ericeira, de 5 
a 20 de novembro no edifício-sede 
da União das Freguesias de En-
xara do Bispo, Gradil e Vila Fran-
ca do Rosário, de 26 novembro a 
11 dezembro no edifício-sede da 
União das Freguesias de Igreja 
Nova e de Cheleiros. 

Informações e inscrições em 
www.cm-mafra.pt

Um grupo de cinco jovens do 
Concelho de Mafra participou 
no intercâmbio juvenil “Wall-E: 
Waste Awareness and Lifelong 
Learning” que decorreu em Er-
furt – Alemanha, promovido pela 
Youth Coop, em parceria com a 
Autarquia. O projeto, financiado 
pelo Programa Erasmus+, con-
tando com a participação de es-
pecialistas das diferentes áreas, 
pretende incentivar os participan-
tes a disseminar, nas comunida-
des e junto de outros jovens, as 
aprendizagens e conhecimentos 
adquiridos, sobre sustentabilida-
de do planeta, economia circular, 
gestão do desperdício alimentar e 
separação, reutilização e recicla-
gem de resíduos, promovendo a 
educação ambiental e o desenvol-
vimento sustentável. 

OFERTA DESCENTRALIZADA | 24 DIFERENTES MODALIDADES 

3 NOVAS MODALIDADES (voleibol | trampolins | adaptação a meio aquático para adultos)

1230 AULAS | HORÁRIOS FLEXÍVEIS 

A partir de 25€/mês, venha praticar desporto

Informações: telef.: 261 022 658 | e-mail: mafrativa@cm-mafra.pt
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ASSOCIATIVISMO

Como forma de reconhecer o papel meritório desempenhado pelas associações concelhias na preservação das tradições 
locais e formação cultural dos cidadãos, assim como promover o convívio e a confraternização das comunidades, a Câmara 
Municipal de Mafra organizou um programa diversificado que deu visibilidade à dinâmica do movimento associativo 
concelhio: Festival Municipal de Folclore de Mafra, “Celebrar a Música” e Festa da Família Motard do Concelho de Mafra. 

Mais de 250 músicos interpretaram 21 temas. Assim foi o evento “Celebrar a Música 
– Comemorações do Dia Nacional das Bandas Filarmónicas”, que reuniu as Bandas Fi-
larmónicas e Orquestra do Concelho de Mafra no Jardim do Cerco: Banda da Escola de 
Música Juventude de Mafra, Associação Musical Nossa Senhora do Livramento, Sociedade 
Recreativa e Musical de Vila Franca do Rosário, Orquestra Sinfónica de Jovens da Junta 
de Freguesia de Santo Isidoro, Sociedade Filarmónica 1.º de Dezembro da Encarnação, 
Filarmónica Cultural Ericeira e Banda de Música da Casa do Povo da Enxara do Bispo. 

Esta quinta edição ficou marcada por um novo conceito: proximidade. Desta forma, e 
para além do desfile das bandas pelas principais ruas da vila de Mafra, convidando muní-
cipes e visitantes a “Celebrar a Música”, a novidade passou por atuações alternadas em 
sete palcos dispostos no Jardim do Cerco, contribuindo para uma maior diversidade do 
espetáculo e também para uma maior interação com o público.

A cultura popular esteve em destaque no Festival dedicado ao folclore, que decorreu 
na Praça da República, em Mafra. Este evento contou com a participação de 10 Ranchos 
Folclóricos e Grupos de Danças e Cantares do Concelho: Rancho Folclórico da Malveira, 
Rancho Folclórico da Murgeira, Rancho Folclórico de Monte Godel, Rancho Folclórico do 
Livramento, Rancho Folclórico São Miguel de Milharado, Grupo de Danças e Cantares de 
Santo Estêvão das Galés, Rancho Folclórico “Cantarinhas de Barro”, Grupo Cultural de 
Danças e Cantares de São Miguel de Alcainça, Rancho Folclórico “As Morangueiras” do 
Sobral da Abelheira, Grupo Folclórico “Os Saloios” da Póvoa da Galega.

Divulgar o Associativismo

“Celebrar a Música”

Festival Municipal 
de Folclore de Mafra

Mais de 1000 participantes da família motard. Nove associações concelhias. 750 motas. 
O Parque Desportivo Municipal recebeu a Festa da Família Motard do Concelho de Mafra 
que contou com a participação dos Abobras, Águias do Convento, As Lesmas do Asfalto, 
As Raposas da Calçada, Elite Motard, Eu sou Galapego, Moto Clube de Mafra, Os Jagozes 
e Xupa Grelos. 

O evento incluiu um desfile desde o Parque Desportivo até ao Terreiro D. João V, onde 
se realizou uma foto da Família Motard do Concelho de Mafra, a bênção dos capacetes 
na Basílica do Real Edifício, apresentações individuais, uma ação de sensibilização sobre 
segurança rodoviária promovida pela GNR e um concerto pelo Projecto Bug.

Festa da Família Motard 
do Concelho de Mafra
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CULTURA

O verão de 2018 ficou marcado pela organização de festivais de referência, que já fazem parte do calendário da região, 
suscitando o renovado interesse de residentes, visitantes e turistas de todas as idades.
Este calendário começou com o Sumol Summer Fest, continuou com o Festival do Pão, a Animação de Verão na Ericeira e o 
Portuguese Surf Film Festival, terminando com o Festival Sete Sóis Sete Luas.
Para as crianças e jovens, a Câmara Municipal organizou, também, diversificadas atividades de ocupação de tempos livres, 
a exemplo da Academia Divertida, das Férias (Cri)Ativas e da Geração ON.
Esteve presente? Recorde alguns momentos através da objetiva fotográfica… na certeza de que os grandes eventos 
regressam em 2019!

Mafra no roteiro dos grandes festivais
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CULTURA

Sumol Summer Fest 
O primeiro dos festivais nacionais de verão assinalou 10 anos com um cartaz cheio de 

novidades e um momento musical inédito: no palco do Ericeira Camping, com vista para a 
única Reserva Mundial de Surf da Europa, rappers emergentes de Portugal e Brasil reuni-
ram-se para disputar uma batalha amigável que celebrou a lusofonia.

Festival do Pão
O evento que tem como protagonista o delicioso “Pão de Mafra” regressou ao Jardim 

do Cerco, realizando-se, pela primeira vez, durante dez dias consecutivos. Foram muitas 
as novidades:  um espaço exclusivamente dedicado às crianças; espetáculos para a ju-
ventude; e uma maior dinâmica no “Fórum do Pão”, incluindo exposições, apresentações 
de livros, comunicações temáticas, demonstrações e degustações e até uma experiência 
interativa. 

Animação de Verão na Ericeira 
De julho até ao fim de setembro, em vários pontos da vila da Ericeira, o programa estival 

incluiu não só vários eventos de música, mas também cinema, teatro, exposições e até 
competições de desportos de deslize.

Festival Sete Sóis Sete Luas 
Experimentar sons, performances e tons da Catalunha e Cabo Verde foi o desafio lançado 

ao público no regresso deste reconhecido festival a Mafra. Inspirado na obra “Memorial 
do Convento” de José Saramago, o Festival Sete Sóis Sete Luas é promovido por uma rede 
cultural de 30 cidades e vilas de 11 países do Mediterrâneo e do mundo lusófono, com uma 
programação no âmbito da arte e música popular contemporânea, tendo como objetivo o 
diálogo intercultural.

Academia Divertida, 
Férias (Cri)Ativas e Geração ON 

Durante o verão, foram diversificadas as propostas de ocupação de tempos livres das no-
vas gerações: para as crianças dos 3 aos 10 anos, a Academia Divertida, que registou, em 
média, 423 participantes por semana; para os jovens dos 10 aos 15 anos, as Férias (Cri)
Ativas, que somaram, em média, 137 participantes por semana; para os jovens dos 16 aos 
25 anos, a partir do 9.º ano de escolaridade, uma primeira experiência no mundo laboral 
no âmbito da Geração ON, verificando-se 210 participações. 
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CULTURA

Linhas de 
Torres

Incentivar a 
leitura

Jornadas do 
Património

Figura incontornável da escul-
tura em espaço público, a obra 
do Mestre Soares Branco inclui, 
igualmente, escultura religiosa, 
escultura militar, desenho e re-
trato. 

Dando a conhecer mais de 50 
anos de atividade do mestre es-
cultor, a Autarquia promove uma 
exposição retrospetiva da obra do 
escultor amigo do Município de 
Mafra, cujo vasto espólio se en-
contra à sua guarda. Englobando 
estudos para escultura, moldes, 
medalhística, desenhos, aguare-
las, ilustrando a grande versati-
lidade e criatividade do artista, 
bem como as várias técnicas que 
foram por ele exploradas, a mos-
tra estará patente, a partir de 19 
de outubro, no Complexo Cultural 
Quinta da Raposa, em Mafra. 

Por ocasião dos 130 anos do 
nascimento de Fernando Pessoa, 
a Câmara Municipal de Mafra 
promove, em colaboração com o 
ICEA, um Festival Literário, que 
se realiza, de 26 a 28 de outubro, 
na Casa de Cultura Jaime Lobo e 
Silva, na Ericeira, evocando Fer-
nando Pessoa, bem como a alma 
poética do Concelho de Mafra. 
Decorrerá, igualmente, a abertura 
de mais um Caminho de Poesia, 
intitulado “Caminho Pessoa”, que 
será localizado na Ericeira, esta-
belecendo um percurso desde o 
Parque Urbano de São Sebastião 
até à praia do Sul, percorrendo a 
zona costeira da Vila. 

A abertura realiza-se no dia 27 
de outubro, às 16h00, no Parque 
Urbano de São Sebastião, na vila 
da Ericeira. 

Mestre Soares 
Branco

Caminhos de 
Poesia

No âmbito das Jornadas Euro-
peias do Património, o Município 
organizou um conjunto de iniciati-
vas subordinadas à temática “Par-
tilhar Memórias”. 

A atividade “Contos na Olaria” 
integrou uma visita guiada a uma 
olaria típica, no Sobreiro, onde de-
correu uma sessão de contos tra-
dicionais, orientada pelo contador 
de histórias, António Fontinha. 

No Jardim do Cerco, em Ma-
fra, realizou-se o evento “Jogar 
com(o) o Rei” em que os parti-
cipantes puderam descobrir o 
“Jogo da Bola”. Este antepassado 
do bowling, que usa bolas de ma-
deira e pinos, foi uma forma de 
entretenimento usada por reis e 
rainhas, por frades e também pelo 
povo, tendo sido praticado duran-
te vários séculos.

Com o intuito de fomentar há-
bitos de leitura nos mais jovens, 
contribuindo para o seu desen-
volvimento intelectual, a Câma-
ra Municipal dinamiza Clubes de 
Leitura, integrados na estratégia 
municipal de promoção da lei-
tura desenvolvida no âmbito da 
Rede de Bibliotecas Municipais. 
A próxima iniciativa realiza-se na 
Biblioteca Municipal da Venda do 
Pinheiro, orientada por Ana Fran-
ça, nos sábados 6 e 20 de outubro, 
e 3 e 17 de novembro. Com o ob-
jetivo de apoiar pais, professores 
e mediadores da leitura no desen-
volvimento de grupos locais de lei-
tura, realiza-se, a 20 de outubro, 
um workshop sob a orientação de 
Andreia Brites. 

Informações e inscrições em: 
www.cm-mafra.pt

Assinalando as comemorações 
do Dia Nacional das Linhas de 
Torres, que se celebra a 20 de 
outubro, a Câmara Municipal or-
ganiza um conjunto de atividades 
em pontos-chave do Concelho 
associados à Guerra Peninsular. 
No Palácio Nacional de Mafra 
vai decorrer uma visita temática, 
orientada por uma personagem 
da época, evocando a ocupação 
do monumento pelo exército de 
Napoleão, aquando das Invasões 
Francesas. Realiza-se, igualmen-
te, um passeio a cavalo ao Forte 
do Zambujal, a partir da Quinta 
do Azinheira, e no Forte da Feira 
o lançamento da Wherigo – Geo-
cacherzone, que permitirá visitas 
interativas ao forte. 

Informações e inscrições em: 
www.rhlt.pt 
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Inauguração do órgão 
de Santo André
Volvidos 211 anos desde a instalação dos seis órgãos de tu-
bos da Basílica do Palácio Nacional de Mafra, este novo ins-
trumento musical cumpre três premissas fundamentais: hon-
rar o passado, sendo instalado na denominada “Vila Velha”, 
dinamizar o presente, apoiando as celebrações religiosas e 
eventos musicais regulares; investir no futuro, estando dispo-
nível para a aprendizagem e o treino dos alunos do Conser-
vatório de Música de Mafra.

Concerto de órgão
Dia 01 de novembro | quinta
21h30 | Mafra | Igreja de Santo André

Concerto de órgão 
Dia 03 de novembro | sábado
21h30 | Mafra | Igreja de Santo André

Entrada gratuita  | M/6
Informações e reservas de ingressos no Posto de Turismo de Mafra | 261 817 17O

Prémio de 
Composição

In’Musica 
2018

Música de 
órgão

Promovendo a aprendizagem 
de diversas técnicas de desenho 
e pintura através de uma compo-
nente teórico-prática, bem como 
dando a conhecer vários pintores 
e movimentos artísticos, o Atelier 
Municipal de Artes Plásticas dis-
ponibiliza nove turmas de ensino 
consoante as faixas etárias. 

O ano letivo de 2018/ 2019 conta 
com 139 alunos com idades entre 
os 5 e os 88 anos de idade, decor-
rendo as aulas de 2 de outubro até 
ao final de junho. Como comple-
mento aos vários níveis de apren-
dizagem, serão organizadas visi-
tas de estudo a museus, galerias, 
fundações e locais relevantes do 
património cultural.

Descubra mais sobre este proje-
to e inscreva-se em:
www.cm-mafra.pt 

A Câmara Municipal disponibi-
liza vários espaços vocacionados 
para exposições de expressão 
plástica contemporânea, que têm 
acolhido nomes de destaque no 
panorama artístico nacional, mas 
também primeiras exposições 
de artistas emergentes e, igual-
mente, de artistas originários do 
Concelho, que aqui encontram o 
espaço ideal para dar a conhecer 
os seus trabalhos. 

Ao longo de 2018, os espaços já 
receberam 24 exposições divul-
gando obras de pintura, desenho, 
aguarela, escultura e fotografia, 
junto de munícipes, visitantes e 
turistas, numa perspetiva de for-
mação artística e cultural.

Mais informações sobre exposi-
ções e programação em:

 www.cm-mafra.pt 

Galerias 
Municipais

Atelier de 
Artes Plásticas 

Valorizando o singular patrimó-
nio organístico, contribuindo para 
a fidelização do público e para 
a afirmação de Mafra como um 
centro de produção musical de 
excelência, a Câmara Municipal 
promove a continuação da música 
para órgão na Basílica de Mafra. 
O ciclo de concertos realiza-se 
de setembro a dezembro, nos 1.os 
domingos de cada mês, às 16h00, 
interpretados a dois órgãos, aten-
dendo aos trabalhos de manu-
tenção imediata que se encon-
tram a decorrer, financiados pela 
Autarquia em parceria técnica 
com Direção Geral do Património 
Cultural, em resultado do acordo 
de parceria para a manutenção e 
conservação dos seis órgãos his-
tóricos celebrado entre as duas 
entidades. A entrada é gratuita.

Os sons do Barroco estão de 
volta aos espaços do Real Edifí-
cio de Mafra. De 12 a 14 de outu-
bro decorre o In’Musica, Ciclo de 
Concertos de Música Barroca do 
Concelho de Mafra. A edição de 
2018 propõe um encontro com os 
génios composicionais mais fasci-
nantes deste período, percorren-
do as paisagens da música alemã, 
inglesa, francesa e italiana. Serão 
interpretadas obras de Rameau, 
Bach, Haendel, Telemann e Pur-
cell, quer em música instrumen-
tal quer vocal, destacando-se os 
dois principais géneros da altura: 
a Ópera e a Oratória. Os bilhetes 
podem ser adquiridos nos postos 
de Turismo de Mafra e Ericeira, e 
em www.ticketline.pt. Consulte a 
programação completa em: 
www.cm-mafra.pt

Encontra-se a decorrer a tercei-
ra edição do Prémio Internacional 
de Composição Órgãos do Palá-
cio Nacional de Mafra, promovido 
pelo Ministério da Cultura e pelo 
Município de Mafra. O Prémio tem 
como objetivo incentivar a produ-
ção musical para o conjunto úni-
co dos seis órgãos, criando novo 
repertório para este magnífico 
conjunto, salientando as suas ca-
racterísticas e valorizando o pa-
trimónio organístico. O júri para 
esta edição é composto pelo belga 
Jean Ferrard, que preside, pelo 
inglês William Whitehead e pelos 
portugueses Sérgio Azevedo e 
João Vaz. As candidaturas podem 
ser submetidas até 29 de março 
de 2019. Consulte o regulamento 
e informações em:
www.cm-mafra.pt 
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Agenda 
Cultural do 
Concelho 
de Mafra
Uma nova publicação que reúne 
toda a informação sobre a 
programação cultural do Concelho de 
Mafra. 
Esta é a “M” – Agenda Cultural do 
Concelho de Mafra, com periodicidade 
quadrimestral e distribuição gratuita.
Disponível na sua caixa de correio, nas 
instalações municipais ou em:
 www.cm-mafra.pt

CULTURA


