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EDITORIAL

Enquanto governo de proximidade, 
o Poder Local desempenha um 
papel secular na valorização dos 
territórios. De tal modo que “a origem 
dos Municípios deveria buscar-se na 
tradição hispano-romana, sendo o 
foral não uma criação do município, 
mas uma confirmação duma 
realidade pré-existente”, assinalou 
Alexandre Herculano.

Por isso, o Poder Local é, ao longo 
dos tempos, um exercício em 
permanente mutação. Trata-se 
de encontrar o equilíbrio entre as 
necessidades das populações e a 
capacidade de resposta institucional. 

No momento em que se assinala uma 
mudança do paradigma da gestão 
municipal, resultado da diversidade 
das solicitações e da escassez dos 
recursos disponíveis, o Poder Local 
tem, mais uma vez, de se recriar. 

No Concelho de Mafra, estão criadas 
as principais infra-estruturas que 

asseguram o desenvolvimento 
sustentável e a atractividade 
do território. Tal inequívoca 
dinâmica foi resultado de uma 
política de intervenção que, sendo 
perspectivada a médio-longo prazo, 
aliou o planeamento estratégico à 
capacidade de antecipação. 

Com determinação e esforço 
acrescido, aproveitámos as 
oportunidades no momento certo… 
e uma vez feito o “trabalho de 
casa” – como se diz na gíria popular 
– estão criadas as condições para 
corresponder às exigências dos novos 
tempos!

Agora, a estratégia municipal assume 
duas vertentes distintas, mas 
complementares:
•  Por um lado, a primazia dada às 

funções sociais para promover o 
bem-estar das pessoas, não só 
através da oferta de múltiplos 
serviços, dando enfoque no domínio 
da educação, como também por 

meio do reforço das medidas para 
apoio social; 

•  Por outro, o estímulo à economia 
local para projecção territorial, 
priorizando o investimento selectivo 
em projectos estruturantes, 
financiados por fundos nacionais ou 
comunitários.

Entre outras, a redução de taxas 
e tarifas é um bom exemplo das 
medidas transversais que cumprem, 
duplamente, os objectivos de 
promoção social e de valorização 
económica, entendidos não como 
uma opção meramente pontual, mas 
antes como uma verdadeira aposta 
de futuro.

“Os desafios não são difíceis porque 
tentamos; é por não tentarmos que 
são difíceis”, escreveu Séneca. No 
Concelho de Mafra, fazemos dos 
desafios uma oportunidade! 

“Com determinação e esforço acrescido, aproveitámos as oportunidades no momento certo. 
Agora, estão criadas as condições para corresponder às exigências dos novos tempos!”

FAZER DOS DESAFIOS 
UMA OPORTUNIDADE
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Campeonato do mundo de 
TREC 

Portugal recebeu, pela primeira 
vez, um evento que reuniu os 150 
melhores cavaleiros do mundo, na 
modalidade de Técnicas de Randonnée 
Equestre de Competição (TREC). O 
local escolhido para a realização do 
Campeonato do Mundo de Seniores 
e Jovens Cavaleiros, que decorreu 
em Setembro, foi o Centro Militar 
de Educação Física e Desportos, 
em Mafra, numa expressão de 
reconhecimento das condições 
naturais únicas do território concelhio 
para a prática desta modalidade. 
Na organização deste evento 
estiveram envolvidas a Federação 
Equestre Portuguesa, a Câmara 
Municipal de Mafra, o Centro Militar de 
Educação Física e Desportos, a Tapada 
Nacional de Mafra e a Associação 
Mundial de TREC 2012.
Deste trabalho colectivo, muito teve 
o Município de Mafra a ganhar, não 
só na promoção desportiva e na 
visibilidade turística, mas sobretudo 
na oportunidade de poder conviver 
com os competidores dos 14 países 
participantes.

A arte do papel

As técnicas rudimentares de 
encadernação foram o mote para 
a realização de um atelier de artes 
decorativas, que decorreu em 
Novembro, no Museu Municipal Prof. 
Raúl de Almeida, em Mafra.
Neste espaço museológico, os 
participantes puderam aprender 
a manipular diferentes materiais, 
necessários para a elaboração de 
artefactos personalizados. 
O projecto, promovido pela Câmara 
Municipal, pretendeu proporcionar, 
em horário pós-laboral, a aquisição 
de conhecimentos e a ocupação de 
tempos livres.

“Os Sabores da Raia”

A Câmara Municipal organizou, em 
Outubro, uma nova edição da Mostra 
Gastronómica da Ericeira, evento que 
visa promover a gastronomia local e a 
actividade da restauração. Para além 
dos produtos da região, as ementas 
dos 16 restaurantes incluíram, como 
ingrediente principal, a raia.

Animação nas bibliotecas 
para todas as idades

12 actividades, 24 datas, 5 locais, 
diferentes públicos. 
De Setembro a Dezembro, foram 
diversas as actividades de extensão 
cultural que tiveram lugar nas 
Bibliotecas Municipais de Mafra, 
Ericeira, Malveira, Venda do Pinheiro 
e Encarnação, destinadas não só 
aos alunos dos estabelecimentos de 
ensino do Concelho de Mafra, como 
também ao público em geral.   
Durante estes quatro meses, 
destacam-se as acções dirigidas 
aos mais pequenos, como horas do 
conto e atelier de histórias, visando 
estimular a aquisição de hábitos 
de leitura, mas também aos pais, 
técnicos, professores e educadores, 
que desempenham o importante 
papel de formadores e agentes de 
sensibilização. 

BREVES
“Top Chef” na Ericeira
A vila da Ericeira serviu de cenário à realização do programa 
televisivo da RTP “Top Chef”, apresentado por Sílvia Alberto, e 
que pretende lançar os participantes no mundo da culinária.
Na zona das Furnas, local convidativo ao passeio e à 
contemplação da magnífica paisagem, duas equipas 
em concurso foram desafiadas a recriar comida de rua, 
confeccionando-a em roulottes. O público foi aliciado a 
degustar as iguarias: das bifanas aos cachorros, passando 
pelos hambúrgueres e por uma alternativa vegetariana.   
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Visitas guiadas… 
pelo concelho!

“Venha celebrar o património 
connosco!” O desafio foi lançado pela 
Câmara Municipal. 
O programa consistiu na realização de 
visitas guiadas e pequenos percursos 
pedestres pelas freguesias de Mafra, 
Azueira, Igreja Nova, Cheleiros e 
Ericeira, permitindo aos participantes 
conhecer a história e o património 
cultural.
As actividades, que tiveram lugar 
nos meses de Setembro e Outubro, 
integraram-se nas comemorações das 
“Jornadas Europeias do Património”, 
uma iniciativa anual do Conselho da 
Europa e da União Europeia, que visa 
desafiar vários organismos para o 
desenvolvimento de projectos que 
possibilitem uma maior compreensão 
do território, em torno do património 
existente. “O Futuro da Memória” foi o 
tema proposto para 2012.

Hortofruticultura em debate

A actual conjuntura socioeconómica 
tem vindo a alterar significativamente 
os hábitos da população, estando a 
agricultura a assumir cada vez mais 
destaque, quer pela promoção do 
desenvolvimento rural e local, pela 
contribuição positiva para o aumento 
das exportações, quer ainda pelo seu 
potencial turístico, sobretudo na área 
da gastronomia. 
Reconhecendo o papel fundamental 
do sector agrícola, realizou-se um 
seminário, organizado pela Federação 
Nacional das Organizações de 
Produtores de Frutas e Hortícolas, 
no Auditório Municipal Beatriz Costa, 
em Mafra, o qual contou com o apoio 
da Autarquia. A iniciativa propôs 
uma reflexão sobre os desafios 
colocados a um sector que ocupa, no 
presente, um lugar de destaque na 
balança comercial do Concelho de 
Mafra: a hortofruticultura. Foram aqui 
abordados temas como a análise da 
Política Agrícola Comum (PAC) pós 
2013, o papel das organizações de 
produtores ou a articulação entre os 
vários stakeholders do sector. 

Preservação ambiental 
da faixa litoral

Alertar para os problemas resultantes 
dos impactos da actividade humana 
na faixa litoral. Foi este o objectivo 
que esteve subjacente à realização 
do workshop e seminário “Proteger, 
Sensibilizar – 22 anos de acção para 
uma Gestão Sustentável do Litoral”, 
que se realizou no Auditório Municipal 
Beatriz Costa, em Mafra.
A iniciativa, promovida pelo GEOTA, em 
parceria com a Ordem dos Biólogos 
e apoiada pela Câmara Municipal, 
contou com a presença de oradores de 
renome, que efectuaram a divulgação 
de projectos de âmbito nacional e/
ou internacional sobre as várias 
perspectivas culturais, turísticas, 
recreativas e de sustentabilidade, 
encerrando com a divulgação dos 
dados da campanha “Coastwatch”, 
projecto europeu que consiste na 
caracterização ambiental da faixa 
costeira. 

7 Maravilhas – Praias de Portugal
Cinco horas de emissão em directo da praia 
de Ribeira d’Ilhas, finalista do concurso “Sete 
Maravilhas – Praias de Portugal”, na categoria de 
uso desportivo.
Exibido pela RTP em plena época balnear, o 
programa permitiu divulgar, além-fronteiras, o que 
de melhor o Concelho de Mafra tem para oferecer, 
com destaque para o desporto, o património e a 
gastronomia.

BREVES
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As Linhas de Torres… 
no cinema e na Internet!

No século XIX, o General Wellington 
teceu uma estratégia para a defesa 
de Lisboa face ao invasor francês. Sob 
sigilo absoluto, milhares de camponeses 
portugueses construíram pequenos 
fortes, alguns deles localizados no 
Concelho de Mafra (152 no total, com 
uma extensão de 85 km), que ditaram 
o princípio da derrota do exército 
napoleónico. 
Volvidos dois séculos, a informação 
sobre este período da história nacional 
e europeia está disponível em vários 
canais de comunicação: através da 
premiada película cinematográfica 
de Valeria Sarmiento, “Linhas de 

Wellington”, a qual foi exibida nos 
auditórios municipais da Malveira, 
Mafra e da Ericeira durante os meses 
de Novembro e Dezembro; e através da 
disponibilização online, no catálogo do 
Arquivo Municipal de Mafra em 
www.cm-mafra.pt, do projecto 
“Digitalização de fontes locais 
sobre a Guerra Peninsular (1807-
1814)”, constituído por 928 registos 
correspondentes a 42 mil imagens de 
documentos.
Esta iniciativa inédita, financiada pela 
Fundação Calouste Gulbenkian e tendo 
como parceiros os Arquivos Municipais 
de Arruda dos Vinhos, Sobral de Monte 
Agraço, Torres Vedras e Vila Franca de 
Xira, bem com a, então, Direcção Geral 
de Arquivos/ Arquivo Nacional Torre 
do Tombo, torna acessível ao público 
um repositório de informação único 
e imprescindível sobre a temática, 
demonstrando a importância das 
fontes arquivísticas (fontes primárias, 
sobretudo manuscritas), de âmbito local 
e regional, na construção, evolução e 
aperfeiçoamento da História Local.

Presépio de Natal: 
diferentes visões artísticas 
em exposição 

Do barro ao tecido, passando pela 
madeira, bambu, cerâmica, entre 
outros materiais.
Assinalando a época natalícia, a 
Galeria Orlando Morais, localizada no 
Posto de Turismo da Ericeira, recebeu 
uma mostra de presépios, elaborados 
por 32 artistas: Afonso Henriques, 
Américo e Ana Rodrigues, Ana Franco, 
Ana Sobral, Balé, Cerâmicas Adelino, 
Dirk Muller, Dulce Batalha, Francisca 
Gomes, Francisco Aleixo de Almeida, 
Francisco Baleia, Guiomar Ferreira, 
Hélder Jorge, Ilda Lebre, João 
Fernando Fortunato, João Luís, José 
Luís Pires, José Neves Andrade, Judite 
Andrade, Leonor Fonseca, Luís Duarte, 
Luís Pinto, Manuela Miranda, Maria 
de Fátima Silva, Maria Dionísio, Maria 
João Paulo, Maria Luísa Maniés, Maria 
Meireles, Myriam Fialho, Patuska, 
Radost Mitova e Zenoviy Klymco.

BREVES
Notoriedade de Portugal: 
Contributo intermunicipal reconhecido
O projecto “Rota Histórica das Linhas de Torres”, desenvolvido pelos Municípios 
de Arruda dos Vinhos, Loures, Mafra, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras 
e Vila Franca de Xira, recebeu um prémio no âmbito da “VII Edição Prémios 
Turismo de Portugal 2011”, na categoria “Requalificação Projecto Público”.
A distinção, atribuída pelo júri presidido pelo Professor Doutor Guilherme 
d’Oliveira Martins, reconheceu o contributo do projecto para a qualificação 
do turismo nacional e para a notoriedade de Portugal como destino turístico 
de excelência.

Município de Mafra 
distinguido pelo IADE

A contribuição prestada pela Câmara 
Municipal junto da comunidade 
universitária do IADE, Creative 
University, durante o ano lectivo 2011-
2012, foi reconhecida com a atribuição 
do Prémio IADE Invest Institucional. 
Este trabalho de parceria incidiu na 
valorização e no desenvolvimento de 
competências, bem como na promoção 
e estímulo de um ambiente criativo, 
inovador e empreendedor junto dos 

estudantes de licenciatura e mestrado 
das Escolas Universitárias do IADE 
nas áreas de Marketing e Publicidade, 
Design e Fotografia, que participaram 
na IADE Creative Week, um concurso 
de criatividade organizado no âmbito 
da “Ericeira, Reserva Mundial de Surf”, 
que decorreu no mês de Abril. 
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Aprende a fazer objectos 
decorativos de Natal! 

Foi este o desafio lançado às crianças 
dos 6 aos 10 anos que, participando 
em cinco oficinas pedagógicas, 
aprenderam técnicas decorativas 
aplicáveis na execução de materiais 
reciclados e reluzentes, alusivos à 
época festiva. 
Visando ainda a ocupação de tempos 
livres durante a interrupção lectiva, 
estas oficinas decorreram no Museu 
Municipal Prof. Raúl de Almeida, no 
âmbito do programa de dinamização 
cultural deste espaço museológico. 

Portugal vence em Mafra

As grandes competições do futebol 
internacional regressaram ao estádio 
do Parque Desportivo Municipal 
(Mafra), com a realização do jogo de 
preparação para o Campeonato do 
Mundo Turquia 2013, que colocou 
frente-a-frente as equipas de Portugal 
e da Austrália, no escalão sub 20.
O público preencheu as bancadas do 
estádio, celebrando, em grande festa, 
os dois golos marcados pela equipa 
lusa, contra um dos australianos.
A realização deste jogo permitiu 
difundir, mais uma vez, as 
potencialidades das infra-estruturas 
desportivas municipais para acolher a 
organização de importantes provas de 
cariz nacional e internacional.

“Venha passear connosco”

Deixar o carro em casa, pegar na 
bicicleta, nos patins, no skate ou andar 
a pé… dois dias que ficaram marcados 
pela realização de actividades 
desportivas, culturais e de animação.
Em Setembro, a Câmara Municipal 
associou-se à Semana Europeia da 
Mobilidade e ao Dia Europeu Sem 
Carros, através de um conjunto de 
iniciativas: a interdição temporária 
do trânsito automóvel ao longo de 
diferentes vias das vilas da Ericeira 
e Mafra para a fruição dos cidadãos; 
a organização de passeios para a 
família, designadamente um passeio 
pedestre na Ericeira e um passeio de 
bicicleta em Mafra. 
A Semana Europeia da Mobilidade 
é uma campanha anual sobre 
mobilidade urbana sustentável, 
organizada com o apoio da Direcção 
Geral do Ambiente e dos Transportes 
da Comissão Europeia, que se destina 
a promover um debate alargado 
sobre a necessidade da mudança de 
comportamentos, essencialmente 
no que diz respeito à utilização do 
automóvel particular.

BREVES
Grandes competições desportivas: 
tiro com arco
No âmbito das comemorações dos 50 anos de 
actividade da Federação Portuguesa de Tiro com 
Arco, o Parque Desportivo Municipal, em Mafra, 
recebeu um importante troféu alusivo a esta 
efeméride, que teve lugar no mês de Dezembro.
Com o apoio da autarquia, a actividade reuniu um 
elevado número de atletas federados a partir dos 
15 anos.

Reconhecendo o papel 
desempenhado pelas estruturas 
associativas na promoção do 
desenvolvimento social concelhio, 
a Câmara Municipal deliberou 
apoiar, em 2012, 54 associações 
desportivas, culturais e juvenis 
concelhias, na sequência das 
candidaturas efectuadas no 
âmbito do Programa de Apoio ao 
Associativismo. 

Programa de Apoio 
ao Associativismo 2012
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Município de Mafra 
premiado 
na área da educação

O trabalho municipal foi distinguido 
no âmbito dos “Prémios de 
Reconhecimento à Educação 2012”. 
O júri, constituído por personalidades 
de reconhecido mérito, avaliou as 
candidaturas recebidas e deliberou 
atribuir o segundo lugar, na categoria 
“Quadro de Excelência”, ao projecto 
“Olimpíadas da Língua Portuguesa e da 
Matemática”.
Os “Prémios de Reconhecimento 
à Educação” são uma organização 
conjunta do Ensino do Futuro e SInASE 
e têm como objectivo distinguir e 
galardoar entidades educativas e 
formativas cuja actuação se destaque 
ao nível do contributo que prestaram 
junto e para a comunidade educativa.

“Movimento é Vida” 
celebra 20 anos em festa

Os participantes do “Movimento é 
Vida”, programa de promoção do 
exercício físico para munícipes com 
mais de 65 anos, reuniram-se no 
tradicional almoço-convívio de Natal, 
o qual foi antecedido de uma aula de 
grupo. 
Resultado de uma parceria entre 
a Câmara Municipal e o Centro de 
Saúde de Mafra, o “Movimento é 
Vida” foi criado em 1992, sob o título 
de “Idosos em Movimento”, tendo a 
sua designação actual sido adoptada 
em 2000.
20 anos depois, conta com 404 
praticantes integrados em 14 
grupos, distribuídos por vários 
pontos concelhios, designadamente 
em Mafra, Malveira, Ericeira, 
Encarnação, Gradil, Enxara do Bispo, 
Igreja Nova, Lagoa, Livramento, 
Milharado, Monte Godel, Ribamar e 
Santo Isidoro. 
Um programa que tem vindo a 
consolidar o seu papel, tanto no 
âmbito da saúde e do desporto, 
como na vertente do convívio e da 
ocupação de tempos livres. 

António Gaudêncio
homenageado

Através da atribuição da Medalha 
de Mérito Municipal, Grau Prata, a 
Câmara Municipal homenageou o 
inequívoco contributo público de 
António Gaudêncio de Almeida Júnior, 
mafrense que é, desde a primeira hora, 
um dos principais impulsionadores 
do “Movimento é Vida”, trabalhando 
de forma voluntária, disponível, 
entusiasmada e profundamente 
dedicada.
“Mais do que um exemplo de 
longevidade no serviço à comunidade, 
António Gaudêncio materializa, 
aos 86 anos de idade, um estilo 
de vida orientado pelos valores 
pessoais e sociais do desporto, 
que importa cultivar amplamente: 
companheirismo, persistência, 
superação e conhecimento”, 
fundamentou o Município de Mafra na 
sua deliberação.
A referida condecoração foi entregue 
por ocasião do almoço-convívio de 
Natal do “Movimento é Vida”.

BREVES
A arte da fotografia de António Passaporte

Considerado um dos mais populares fotógrafos da primeira metade 
do século XX, António Passaporte foi registando, ao longo da sua vida, 
inúmeras imagens que fazem parte da memória e identidade locais. 
Tendo adquirido ao seu filho o espólio referente ao Concelho de Mafra, 
a Câmara Municipal apresentou, agora, algumas das suas obras, 
dedicadas à estatuária barroca do Palácio Nacional de Mafra, através 
da organização de uma exposição de fotografia patente na Sala 
Atlântico do Parque de Santa Marta, na Ericeira. 
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Verão marcado pelos 
desportos aquáticos 

O skimboard e o surf estiveram em 
evidência na praia da Foz do Lizandro.
Organizada pelo Ericeira Surf Clube e 
apoiada pela Câmara Municipal, a 2.ª 
Etapa da Liga Europeia de Skimboard, 
que decorreu durante o mês de Julho, 
reuniu os melhores desportistas 
desta modalidade radical de ondas, 
oriundos de diversas nacionalidades, 
que tiveram de se debater pelo título 
nas categorias “Open (absoluto)”, 
“Open Feminino e Júnior”. Salienta-se 
a sagração, como vencedores, da 
portuguesa Sofia Lopes no “Open 
Feminino”, Blair Conklin (EUA) no 
“Open (absoluto)” e Nicolas Lopez 
(EUA) no “Open Júnior”.
Já no mês de Agosto, foi possível 
assistir ao desfile dos melhores 

surfistas, com menos de 16 anos, 
na “Final Europeia do Quiksilver 
King of the Groms 2012”. Esta é 
uma das maiores provas do surf 
júnior mundial, funcionando com 
um autêntico detector de talentos e 
compreendendo fases de qualificação 
nacional e regional até à final 
mundial. O grande vencedor foi o 
francês Elliot Ivarra.

Portuguese Surf Film 
Festival 

Três dias dedicados, em exclusivo, 
ao surf, onde foram debatidas a 
sustentabilidade e responsabilidade 
social. 
Contando com o apoio da Autarquia, 
realizou-se, pela primeira vez, um 
festival de cinema inteiramente dedicado 
a esta temática, onde estiveram em 
competição filmes independentes de 
todo o mundo, produções nacionais, 
curtas-metragens e documentários. 
Paralelamente, foram ainda organizadas 
conferências e uma exposição. 
A Ericeira, primeira Reserva Mundial de 
Surf da Europa, foi o local eleito para 
acolher este evento realizado em plena 
época estival.

Plataforma 
de Ensino Assistido
Com o objectivo de promover a 
crescente qualidade no ensino e uma 
maior eficiência na gestão educativa, 
nomeadamente por via da agilização 
e desmaterialização dos processos, 
a Câmara Municipal está a finalizar 
a construção da “Plataforma de 
Ensino Assistido”, um sistema de 
informação, disponível através da 
Internet, que se constitui como um 
espaço de intercâmbio e partilha 
entre todos os actores do sistema 
educativo: Autarquia, professores, 
alunos, pais e encarregados de 
educação.
Esta plataforma funciona não 
só como um sistema integrado 
de gestão escolar (quer na área 
curricular, quer ainda no âmbito 
da gestão do parque escolar, do 
inventário e dos consumíveis, bem 
como dos serviços municipais 
prestados: refeições, prolongamento 
de horário, actividades de 
enriquecimento curricular, 
transportes e acção social), mas 
também como um repositório 
informativo, disponibilizando 
conteúdos certificados 
pedagogicamente e preparados para o 
trabalho em sala de aula.
Para os pais e encarregados de 
educação, as vantagens situam-se, 
entre outros exemplos, na possibilidade 
de realização de inscrições e 
pagamentos online ou na consulta do 
processo completo do aluno.

Novidade: actividades na interrupção lectiva do Carnaval 

No sentido de apoiar as famílias durante o período de férias escolares, a 
Câmara Municipal de Mafra promove, pela primeira vez, as Actividades na 
Interrupção Lectiva do Carnaval (11 a 13 de Fevereiro), destinadas aos alunos 
das escolas básicas do 1.º ciclo e crianças dos jardins de infância do Concelho.  
Mais informações e inscrições nos postos de atendimento (Parque Desportivo 
Municipal – Mafra, Casa de Cultura da Malveira, Piscinas Municipais da Venda 
do Pinheiro, Ericeira, Azueira e Encarnação).
Programas disponíveis na área “Educação”, em www.cm-mafra.pt

BREVES
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Com um orçamento em que as funções sociais representam cerca de 60% do total das verbas, a 
Câmara Municipal decidiu reforçar, em 2013, o apoio aos cidadãos através de duas medidas cruciais: 
a redução da taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) aplicável aos prédios urbanos avaliados 
para o valor mínimo previsto por lei (0,3%); e uma diminuição da tarifa de água na ordem dos 5%.

Reforço do apoio social em 2013

REDUÇÃO DA TAXA DE IMI 
E DA TARIFA DE ÁGUA

No que se refere ao IMI, esta 
deliberação resulta da necessidade 
urgente de minimizar as dificuldades 
económicas das famílias e das 
empresas face ao anunciado 
aumento generalizado da carga fiscal, 
considerando ainda:
•  Por um lado, os novos dados 

provenientes do processo de 
avaliação de todos os prédios 
urbanos que não tenham sido alvo de 
qualquer transacção posteriormente 
a 2004 – processo actualmente 

em curso, sob coordenação da 
Autoridade Tributária; 

•  Por outro lado, as perspectivas 
positivas das medidas de contenção 
de custos implementadas pela 
Autarquia que, numa óptica de 
eficácia e eficiência, asseguram um 
progressivo decréscimo das suas 
despesas correntes.

Quanto à tarifa de água, a redução de 
4,92% face ao ano anterior, aplicável 
a todos os escalões, é resultado da 

negociação efectuada pelo Município 
junto da EPAL, no sentido de assegurar 
uma diminuição do custo da água que 
esta empresa fornece ao Concelho.

Sem comprometer o equilíbrio 
do orçamento municipal, estas 
deliberações constituem-se como 
um importante contributo para 
ampliar o apoio social às famílias 
e às empresas, em complemento 
com as restantes já desenvolvidas e 
implementadas pela edilidade.

No âmbito das medidas municipais destinadas a contrariar a contracção da economia e a promover a oferta de 
emprego, a Câmara Municipal deliberou a isenção temporária, de 1 de Agosto de 2012 até 31 de Dezembro de 
2013, do pagamento das taxas referentes à construção, ampliação, reconstrução ou alteração de edificações.

Esta decisão da Autarquia resulta 
do reconhecimento de que, 
considerando a importância do sector 
de construção civil e actividades 
complementares na estrutura 
económica concelhia, o estímulo 
à realização de obras particulares 
produz efeitos imediatos, directos e 
multiplicadores na dinamização da 
economia local, nomeadamente na 

prestação de serviços nas áreas da 
arquitectura e da engenharia, nas 
empresas metalúrgicas e de madeira, 
no comércio de electrodomésticos 
e artigos para o lar, na actividade de 
restauração, entre outras.
Para que esta medida se traduza numa 
efectiva promoção da economia e do 
emprego, foram definidas as condições 
da sua implementação. Assim, os 

títulos de construção emitidos ao 
abrigo da isenção são emitidos pelo 
prazo máximo de um ano, exigindo-se 
que também no prazo de um ano: nos 
edifícios uni e bifamiliares, estejam 
executadas a estrutura, alvenarias e 
cobertura; nos edifícios multifamiliares, 
esteja realizada a estrutura; e nas 
restantes tipologias de licenciamento, a 
obra esteja concluída.

ISENÇÃO DE TAXAS DE CONSTRUÇÃO
Dinamização da economia local

ACTUALIDADE
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Volvidos dois anos e meio, o 
“Enfrente” é um autêntico ponto 
de encontro de solidariedades, 
onde os doadores contribuem 
para minimizar as dificuldades 
das famílias carenciadas do 
Concelho de Mafra. 

O “Enfrente” é um espaço de apoio 
social dinamizado pela Câmara 
Municipal que efectua a recepção 
de bens novos e usados, doados 
por particulares e entidades, para 
posterior atribuição aos cidadãos em 
situação de vulnerabilidade social. 

Durante o lapso temporal que 
decorreu de Julho de 2010 a 
Dezembro de 2012, foram 3.949 
os doadores que contribuíram 
para a melhoria das condições de 
vida destes agregados familiares, 
oferecendo bens alimentares, 
vestuário, calçado, artigos de bebé 
e outros acessórios, mobiliário e 
têxteis para a casa, artigos para 
limpeza doméstica, higiene e limpeza 
pessoal, livros e brinquedos.

A Saloinha; Acrilac; Adega Cooperativa da Azueira; Agrupamentos de 
Escolas da Rede Pública; Aluterm; Batata Frita Titi e Primovegetal; Celave; 
Colégio Santo André; Confeitaria Carlos Gonçalves; Confeitaria Mirabela; 
Continente Hipermercados; Coprel; Creche da Câmara Municipal de Mafra; 
Doce Camélia; Escolinha dos Pequenitos; Fapil; Farmácia Barros; Farmácia 
Caré; Farmácia Coral; Farmácia Costa Maximiano; Farmácia Ferreira; 
Farmácia Medeiros; Farmácia Nogueira; Farmácia Oliveira e Silva; Farmácia 
Rolim; Florêncio e Silva; Frutoeste; G. Pinheiro; Galapa e Firstfood; Gertal; 
Gestimafra; Grupo Desportivo e Recreativo Gonçalvinhense; Herbalife; Ideal 
Malveirense; Instituições Particulares de Solidariedade Social do Concelho de 
Mafra; Intermarché de Mafra; J. M. Lucas, Lda.; Justino Alexandre Sardinha; 
Lactimonte; Luís Miguel Vitorino; Lusobatata; Marovina; Moticristo; Nestlé; 
Orgamax; Ovimafra; Panificadora Central da Malveira; Pastelaria “O Forno”; 
Plasoeste; Pólo Norte e Fradinho; R. M. Frio, Lda. (anterior Artifrio); Rotary 
Club de Mafra; Santiago & Santiago; Sicasal; Sociedade Central de Cervejas; 
Tété; Trouxas da Malveira; Universidade Sénior; … e muitos particulares!

A Câmara Municipal dispõe de um 
conjunto diversificado de apoios 
sociais para os munícipes em 
situação de carência:
• Habitação social;
• Melhorias habitacionais;
•  Serviço de oficina móvel para 

munícipes com mais de 65 anos 
(Consertólar);

•  Apoio a alunos carenciados (livros 
e material didáctico, refeições e 
prolongamento de horário);

• Apoio à frequência desportiva;
• Gabinete de Inserção Profissional;

•  Centro Local de Apoio à Integração 
de Imigrantes;

•  Gabinete de Resolução Alternativa 
de Litígios;

• Gabinete de Mediação de Conflitos;
•  Articulação com parceiros 

institucionais (Rede Social, 
Rendimento Social de Inserção e 
Comissão de Protecção de Crianças 
e Jovens).

Para mais informações, 
contacte o Gabinete de Acção Social: 
800 261 262

São muitos os colaboradores do “Enfrente”, que fazem do lema 
“ajude-nos a ajudar” uma realidade:

OUTROS APOIOS SOCIAIS MUNICIPAIS:

ACÇÃO SOCIAL

ENFRENTE   |  Av. 1.º de Maio, Mafra  |  Telef.: 800 261 262
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TURISMO

A praia de Ribeira d’Ilhas é 
indissociável do fenómeno dos 
desportos de ondas em geral e do 
surf em particular. Ao longo dos 
tempos, as suas condições naturais 
mereceram as preferências dos 
praticantes, remetendo-a para 
uma amplitude mítica que foi 
publicamente consagrada com a 
atribuição do estatuto de “Reserva 
Mundial de Surf”.
Para reforçar este potencial 
turístico-desportivo, em respeito 
pelas características ambientais, 
a Câmara Municipal está a 
desenvolver uma ampla acção de 
requalificação, transformando-a 
numa autêntica praia temática, 
dotada dos mais modernos 
equipamentos para a prática de 
uma modalidade com expressão 
alargada em termos sociais, 
culturais e económicos.

Desenvolvimento sustentado do litoral

RIBEIRA D’ILHAS, 
PRAIA TEMÁTICA DE SURF
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TURISMO

Integrada na estratégia municipal 
de reordenamento e valorização do 
litoral concelhio, esta intervenção 
realiza-se de acordo com o Plano de 
Pormenor de Ribeira d’Ilhas, o qual 
foi objecto de Avaliação Ambiental 
Estratégica, recebendo os pareceres 
favoráveis das entidades envolvidas, 
foi submetido a discussão pública
e foi aprovado pela Assembleia 
Municipal de Mafra.

Delimitada a norte pelas arribas do 
vale do Rio do Cuco, a nascente e a 
sul pela Estrada Nacional e a poente 
pelo Oceano Atlântico, a área do 
Plano de Pormenor de Ribeira d’ Ilhas 
compreende cerca de 15 hectares, 
decorrendo as obras em duas fases:
•  Estabilização da arriba sul/

poente, com financiamento pelo 
QREN/ POVT e Fundo de Protecção 
dos Recursos Hídricos (obra já 
concluída), a qual incluiu, também, 

a requalificação do miradouro 
e do percurso pedonal-ciclável 
ao longo da ER 247, dotando-o 
de adequadas condições de 
segurança;

•  Requalificação da praia 
de Ribeira d´Ilhas, com 
financiamento pelo QREN/ POR 
– Lisboa, Turismo de Portugal, 
Fundo de Protecção dos Recursos 
Hídricos e orçamento municipal 
(obra em curso).

«O local do evento [1.º Campeonato Nacional de Surf], 
a realizar em Maio, corria o ano de 1977, só poderia ser 
Ribeira d’Ilhas, na Ericeira. A praia de Ribeira d’Ilhas era 
conhecida entre os estrangeiros que nos visitavam como 
“Little Hawai”, lugar de referência na Europa para os 
surfistas de todo o mundo».
João Moraes Rocha, “Os primeiros campeonatos de surf em Portugal”
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De acordo com as acções 
programáticas do Plano de 
Ordenamento da Orla Costeira 
(POOC), estão a ser contempladas 
as seguintes intervenções:
•  Construção de um equipamento 

com função de apoio de 
praia (restauração e esplanada, 
balneários e posto de primeiros-
-socorros) e de apoio às 
actividades desportivas de 
onda (espaços de formação e de 

apoio). Para além da sua geometria 
articulada, procurando relacionar-
-se com o exterior de forma muito 
clara, este equipamento distingue- 
-se pela afirmação da madeira 
como estrutura e material de fusão 
entre o construído e o natural;

•  Construção de um novo 
parque de estacionamento, 
deslocalizando-o para nascente de 
modo a criar mais área útil de praia 
e dimensionando-o adequadamente 

tendo em conta o potencial de 
realizações desportivas de cariz 
alargado;

•  Criação de percursos pedonais 
sobrelevados de longo alcance, 
destinados à paragem e à 
contemplação, que culminam 
numa “grande praça” para estadia 
e realização de eventos, situada 
na ante-praia e dotada de vista 
panorâmica;

•  Limpeza, recuperação e 
valorização do Rio do Cuco, 
assegurando um eficiente 
escoamento torrencial das águas e 
integrando-o num corredor verde;

•  Protecção do sistema dunar, 
criando condições para o 
estabelecimento da vegetação.

Prevê-se que esta acção de 
requalificação fique concluída antes 
do início da próxima época balnear, 
repondo um padrão de qualidade 
e usufruto compatível com o valor 
paisagístico do local, mas também 
com o seu potencial de atractividade.

Novas publicações sobre surf
Comemorando simbolicamente o primeiro aniversário da atribuição do galardão 
“Reserva Mundial de Surf”, a Autarquia lançou, depois da versão em português, 
a edição inglesa do livro comemorativo que integra uma resenha histórica, uma 
descrição das sete ondas e ainda uma caracterização ambiental da zona costeira 
distinguida, para além dos depoimentos dos parceiros. 
Disponível está, também, o novo Guia de Surf, edição de bolso, bilingue, que reúne 
toda a informação prática sobre os 12 spots do Concelho de Mafra e sobre as 
escolas de surf.
Estas publicações podem ser, também, consultadas no site www.cm-mafra.pt.
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A Câmara Municipal está a 
concluir a criação de um novo 
espaço público de grande 
qualidade, em sintonia com 
o carácter excepcional do 
monumento mandado construir 
por D. João V. Respeitando 
os antecedentes históricos, 
promove-se a harmoniosa 
ligação física e funcional do 
conjunto patrimonial à vila e, 
ao mesmo tempo, as condições 
necessárias para a sua 
classificação como Património 
Mundial da UNESCO, que 
potenciará a valorização 
económica com o aumento 
dos fluxos de visitantes.

Requalificação da envolvente 
do Palácio Nacional de Mafra 

HISTÓRIA 
E MODERNIDADE

TURISMO
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Com financiamento no âmbito do 
Quadro de Referência Estratégico 
Nacional (QREN) – POR Lisboa e do 
Turismo de Portugal – Programa 
de Intervenção do Turismo (PIT), 
a requalificação da envolvente do 
Palácio Nacional de Mafra contempla 
o Largo General Humberto Delgado 
(zona norte, junto ao Jardim do 
Cerco), o Terreiro D. João V (largo 
fronteiriço ao monumento), e o 
Jardim da Alameda (zona sul, junto 
à Escola Prática de Infantaria), bem 
como a criação do novo Centro de 
Interpretação e Acolhimento do Turista 
(na entrada sul do Terreiro D. João V).

17

LARGO GENERAL 
HUMBERTO DELGADO
Antecâmara 
do Jardim do Cerco
Constituindo a primeira fase deste 
amplo projecto, a requalificação do 
também denominado Largo das Tílias 
foi concluída ainda em Julho de 2011. 
Para além da componente paisagística, 
designadamente com a recuperação 
das árvores sãs e a plantação de novos 
espécimes, foram executadas áreas 
de fruição e repouso, dispostas numa 
alameda pedonal paralela à fachada 
lateral do monumento e que dá acesso 
directo ao Jardim do Cerco. 
Considerando o objectivo de assegurar 
a criação de um espaço partilhado, 
com segurança, entre peões e veículos, 
foram também disciplinadas as 
zonas de estacionamento, tanto para 
automóveis, como para autocarros.

TURISMO
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TERREIRO D. JOÃO V
Deixar o monumento 
“respirar”
A intervenção tem como mote a 
recuperação da ideia original de 
terreiro, concebido como um espaço 
desafogado, comum na tradição dos 
grandes palácios barrocos. 
Para o efeito, foi projectada uma 
vasta área pavimentada, de 
carácter eminentemente pedonal, 
que se estende desde a fachada 
do monumento até aos edifícios 
fronteiros. O referido pavimento, de 
cor escura, é cortado por direcções 
radiais, partindo de um ponto central: 
o desenho do Sol que ocupa o centro 

virtual do adro da Basílica.
Ao mesmo tempo, foram eliminados 
os vários obstáculos que se colocam 
à livre circulação dos peões, 
nomeadamente: as duas vias de 
trânsito, que foram substituídas por 
uma única em calçada portuguesa, 
localizada junto aos edifícios 
fronteiros ao Palácio, de modo a 
reduzir o tráfego de atravessamento 
e a velocidade de circulação; e 
o estacionamento desordenado, 
elemento poluidor deste espaço 
de excepção, tendo sido criada 
uma alternativa consistente e de 
qualidade, o Parque Intermodal de 
Mobilidade da Vila de Mafra (ver 
caixa).

TURISMO

MAFRANOTÍCIAS_ JANEIRO _2013
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JARDIM DA ALAMEDA
Preservar para valorizar 
A intervenção em curso neste jardim 
histórico tem, essencialmente, um 
carácter conservador, já que nele se 
encontram árvores de porte notável 
de diversas espécies, algumas delas 
exóticas e, portanto, de grande valor 
botânico. 
Assim, são preservados os elementos 

arbóreos e recuperados os 
elementos construídos existentes, 
tais como a pateira, a fonte de 
cascata e os numerosos bancos. 
A acção de requalificação 
contempla, também, o 
reordenamento da circulação 
automóvel e do estacionamento, 
bem como a relocalização, para 
este espaço, do Monumento ao 
Soldado Infante.

Parque Intermodal de Mobilidade 
da Vila de Mafra
Localizado estrategicamente no 
terreno da antiga Escola Básica do 
2.º e 3.º Ciclos, nas proximidades das 
principais instalações educativas, 
sociais e de saúde da vila, o parque 
foi concluído em Julho de 2012. 
Para além da oferta de 450 lugares 
para estacionamento gratuito de 
veículos ligeiros, esta infra-estrutura 
tem características adequadas aos 
transbordos entre os vários modos 
de transporte.

TURISMO
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CENTRO DE 
INTERPRETAÇÃO 
E DE ACOLHIMENTO 
DO TURISTA
“Casa do Risco”
 transforma-se em posto 
de turismo de vanguarda
Na entrada sul do Terreiro D. João V, 
está a ser criada uma infra-estrutura 
estruturante para o apoio ao turismo, 
activo estratégico do Concelho.
A empreitada contempla a 
recuperação do edificado, 
adaptando-o ao novo uso, e a 
demolição de todas as estruturas 
rudimentares que foram colocadas, 
ao longo dos anos, em torno dos 
edifícios.
Assim, preservada será a histórica 
“Casa do Risco”, relacionada com os 

trabalhos de construção do Palácio 
Nacional de Mafra, assim como o 
edifício da antiga Junta Autónoma 
das Estradas.
Dotado de visibilidade e adequada 
acessibilidade por parte dos 
visitantes, este conjunto 
arquitectónico acolherá o Centro 
de Interpretação e de Acolhimento 
do Turista, o qual permitirá não só 
substituir o Posto de Turismo de 
Mafra em funcionamento no torreão 
sul do Palácio – libertando o actual 
espaço para novos e valorizadores 
usos – como também oferecer novas 
valências aos turistas.
Deste modo, para além do balcão de 
atendimento, do posto informativo 
com equipamento multimédia e dos 
serviços de back-office, esta nova 
infra-estrutura incluirá espaços para 
a realização de mostras de arte 
e de exposição/ comercialização 

de artesanato representativo da 
região e uma zona de cafetaria com 
esplanada, a qual se destina, por um 
lado, a proporcionar, a quem visita o 
Concelho de Mafra, um momento de 
repouso e de contacto com alguns 
produtos tradicionais de origem 
local e, por outro, a acolher os 
frequentadores habituais, residentes, 
que fazem deste local um ponto de 
encontro privilegiado para o convívio 
e a tertúlia.
A par da reabilitação do edificado, 
prevê-se também a intervenção 
ao nível da envolvente, tornando 
mais ampla a vista para o torreão 
sul aquando da entrada na vila, 
nomeadamente com a reorganização 
do estacionamento, o reordenamento 
dos acessos e a criação de zonas de 
estar e lazer, em consonância com 
o conceito delineado para o arranjo 
urbanístico da frente do Palácio.

TURISMO
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Consolidada a modernização dos edifícios escolares e atendendo ainda à transferência de 
competências para a Autarquia, nomeadamente quanto à gestão do parque escolar nos 2.º e 3.º ciclos 
do ensino básico, a Câmara Municipal posicionou, no centro da sua política educativa, a qualidade da 
aprendizagem e dos resultados escolares.
Assim, num trabalho de parceria, está em elaboração o Projecto Educativo Municipal de Mafra, 
documento estratégico que, procurando as melhores soluções, os processos mais eficazes e os 
desempenhos ao mais elevado nível, visa orientar a intervenção educativa para a formação de jovens 
cada vez mais competentes, autónomos, críticos e participantes.

Melhores soluções para melhores resultados

PROJECTO EDUCATIVO MUNICIPAL

Pretende-se que o Projecto Educativo 
Municipal de Mafra possa constituir-
-se como o instrumento de realização 
da política educativa local, que 
articula as ofertas educativas 
existentes, os serviços sociais com 
os serviços educativos e promove 
a gestão integrada e racional dos 
recursos, mas também insere a 
intervenção educativa no contexto do 
desenvolvimento da comunidade e da 
promoção da qualidade de vida.

Assim, objectiva-se que o quadro geral 
de intervenção traçado no Projecto 
Educativo Municipal de Mafra seja 
suficientemente amplo para que cada 
Agrupamento de Escolas/ escola 
não agrupada possa ter a sua própria 
orientação pedagógica ou prosseguir 
projectos que não têm relação 
directa com ele. A articulação entre 
estas duas dimensões é, assim, uma 
questão central, quando se projecta à 
escala municipal.

Porque este documento tem por 
base uma lógica de planeamento 
participado procurou-se promover, 
desde o primeiro momento, 
parcerias efectivas e dinâmicas, 
constituindo-se grupos de trabalho 
que, sendo representativos de 
todos os Agrupamentos de Escolas/ 
escolas não agrupadas, são 
formados por professores e técnicos 
municipais.

EDUCAÇÃO
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Os Jogos Desportivos da Comunidade dos Países da Língua 
Portuguesa (CPLP) ficarão na memória das gentes do Concelho 
de Mafra.
Entre 7 e 15 de Julho, o Parque Desportivo Municipal (Mafra) 
e a praia da Foz do Lizandro receberam várias centenas de 
jovens atletas oriundos de sete países, distribuídos por sete 
modalidades.
Numa organização da Confederação do Desporto de Portugal, 
com o apoio da Câmara Municipal de Mafra, estes Jogos 
distinguiram-se não só pelo nível competitivo alcançado, numa 
salutar convivência entre povos, mas também pela adesão 
entusiasta do público, reforçando a dimensão social do evento.
Terminada esta grande festa, ficou o sentimento que apenas pode 
ser traduzido na língua portuguesa: saudade!

Concelho de Mafra foi o anfitrião da festa da lusofonia

VIII JOGOS DESPORTIVOS 
DA CPLP

«A parceria entre o governo, 
a administração pública e a 
Câmara Municipal de Mafra 
é a prova de que a união faz 
a força, unindo diferentes 
povos e culturas através do 
desporto».

Secretário de Estado do Desporto 
e Juventude, Alexandre Mestre

DESPORTO
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DESPORTO

«Para o Concelho de Mafra, esta jornada foi muito mais 
do que uma oportunidade de promoção desportiva e de 
visibilidade turística. Ao contrário, foi uma enriquecedora 
experiência feita de muitas aprendizagens… porque o 
verdadeiro espírito da lusofonia vive no abraço caloroso 
entre os competidores dos diferentes países!»
          Presidente da Câmara Municipal de Mafra, José Ministro dos Santos

ALUNOS APADRINHAM 
SELECÇÕES 
Os Agrupamentos de Escolas de 
Mafra, Malveira e Venda do Pinheiro, 
a Escola Secundária José Saramago, 
os Colégios Miramar e Santo 
André, bem como a Escola Técnica 
Profissional de Mafra, associaram-se 
à realização do evento, apadrinhando 
as diversas delegações. Pretendeu-
-se, assim, criar laços de amizade 
entre a comunidade local e os 
atletas. 
Executando um grande abraço 
lusófono de boas-vindas, os alunos 
participaram, ainda, na cerimónia de 
abertura, a qual contou, também, 
com a participação da Escola de 
Música Juventude de Mafra e do 
Grupo Folclórico “Os Saloios” da 
Póvoa da Galega. 

A FORÇA DO 
VOLUNTARIADO 
Num compromisso com os objectivos 
sociais dos Jogos, foram 155 os 
voluntários que realizaram múltiplas 
tarefas de apoio à organização, de 
forma disponível e inexcedível. 

Mais do que o aspecto desportivo, 
sobressaiu o lado mais afectivo 
da competição. Daí que uma das 
iniciativas mais elogiadas tenha 
sido o programa organizado no 
único dia livre previsto no programa 
competitivo. 
Várias centenas de jovens, 
acompanhados dos restantes 
elementos das delegações, visitaram 
o Palácio Nacional de Mafra e 
depois juntaram-se aos voluntários 

e aos alunos das escolas locais 
num almoço-convívio realizado no 
Centro Militar de Educação Física e 
Desportos, onde se misturaram os 
sons, as cores e os ambientes mais 
populares de cada comunidade. 
Neste dia, e à margem dos Jogos, 
realizou-se, na Casa de Cultura 
Jaime Lobo e Silva (Ericeira), 
um seminário organizado pela 
Confederação Portuguesa de 
Treinadores.

DIA LIVRE: AMIZADE EM PORTUGUÊS!

Nos Jogos da CPLP, privilegiou-se 
uma competição dentro do espírito 
de amizade e fair-play. Por isso, e 
apesar de terem sido atribuídas 
simbolicamente taças e medalhas aos 

participantes, não foram nomeados 
os países vencedores. Foi atribuído, 
igualmente, um prémio especial 
de Ética Desportiva à delegação de 
Timor-Leste.

SEM VENCEDORES, NEM VENCIDOS
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Ao longo de cinco horas de emissão, 
o Concelho de Mafra esteve em 
destaque no “Verão Total”, programa 
da RTP com apresentação de Tânia 
Ribas de Oliveira e Francisco Mendes 
e que, sob a forma de roteiro, teve 

por objectivo mostrar a diversidade 
do país: da história ao património, 
passando pelas tradições, 
festividades, turismo e realidade 
social da região.
Emitido nas vésperas da abertura 
dos Jogos Desportivos da CPLP, o 

programa teve como mote principal 
a oferta desportiva concelhia. 
O público compareceu em grande 
número, dando um colorido 
especial ao Parque 
Desportivo Municipal.

DESPORTO

Por ocasião dos Jogos Desportivos da 
CPLP, o verdadeiro ex-libris do Concelho 
de Mafra acolheu a realização da V 
Reunião da Conferência de Ministros 
Responsáveis pela Juventude e pelo 
Desporto dos países da lusofonia, que 
motivou intensa cobertura mediática.
Nesta sessão de trabalho, que decorreu 
nos dias 6 e 7 de Julho, foi analisado o 

Relatório de Actividades referente ao 
Biénio 2011/2012, com a apresentação 
das Conclusões da I Reunião da 
Comissão Permanente dos IX Jogos 
Desportivos da CPLP em São Tomé e 
Príncipe, no ano de 2014, e da I Reunião 
da Comissão Permanente da VI Bienal 
de Jovens Criadores da CPLP no Brasil, 
em 2013.

MINISTROS REUNIDOS NO PALÁCIO NACIONAL DE MAFRA

“VERÃO TOTAL” EM DIRECTO 
DO PARQUE DESPORTIVO MUNICIPAL
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INSTALAÇÕES 
DESPORTIVAS 
MUNICIPAIS!
São mais de três dezenas de modalidades 
disponíveis nas Instalações Desportivas Municipais 
de Mafra, Ericeira, Malveira, Venda do Pinheiro, 
Azueira e Encarnação.
Comece o novo ano da melhor forma, pensando na sua 
saúde e bem-estar: pratique exercício físico! 
Conheça as novidades da época desportiva 2012/ 2013.

PACK + DESPORTO LOW COST
Metade do preço… metade do tempo. A partir de 10,80€ por mês e 
durante meia hora, poderá frequentar as aulas que  decorrem em 
três pólos: musculação, no Parque Desportivo Municipal (Mafra) e 
nas Piscinas Municipais da Ericeira; e circuito de fitness, no Pavilhão 
Desportivo Municipal da Malveira.

REDUÇÃO DOS CUSTOS DO ALUGUER       
DA NAVE DOS PAVILHÕES 
A partir de 30,00€ por hora, pode usufruir do conforto das instalações e 
da qualidade dos equipamentos. Venha disputar uma partida de futsal, 
basquetebol, voleibol ou andebol com os seus amigos…

OFERTA PARA PROFISSIONAIS
Se é personal trainer certificado, agora já pode treinar os seus alunos 
nas instalações desportivas municipais, sem quaisquer limites de horas. 

MANUTENÇÃO DA TABELA DE PREÇOS 
Durante a época desportiva 2012/ 2013, praticar desporto custa o 
mesmo do ano transacto, não tendo os valores apresentados sofrido 
alterações. 

DESCONTOS VARIADOS
20% para utentes com mais de 65 anos, 10% para oito ou mais 
funcionários da mesma empresa, 20% para utentes com um Índice 
de Massa Corporal (IMC) superior a 40, descontos progressivos para 
membros do mesmo agregado familiar de 10%, 15% e 20%.

Mais informações em www.cm-mafra.pt

DESPORTO
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FESTIVAL DO PÃO 2012
O pão como figura central. À sua volta, um 
conjunto de iniciativas que pretenderam 
promover este produto regional certificado, 
divulgando, ao mesmo tempo, as 
potencialidades do património natural, 
económico e cultural do Concelho de Mafra.
Durante três dias, de 13 a 15 de Julho, os 
portões do Jardim do Cerco, em Mafra, 
abriram-se a mais de 28.800 visitantes, que 
aqui encontraram uma vasta oferta lúdica, 
desportiva e cultural: música e dança, 

artesanato, animação histórica, feira saloia, 
jogos tradicionais e passeios pedestres. 
Pelo segundo ano consecutivo, este festival 
afirma-se como um evento-âncora em época 
estival, que traz consigo algumas novidades, 
como a possibilidade de assistir, ao vivo, à 
confecção do pão saloio em forno tradicional ou 
de degustar especialidades da região nas típicas 
“tasquinhas”. 
Recorde todo o ambiente vivido através de uma 
reportagem fotográfica.
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Música, desporto e animação para todas as idades. Foram diversificadas as propostas da Autarquia 
para ocupação de tempos livres durante a época estival. 

DOS GRANDES FESTIVAIS 
ÀS COMPETIÇÕES DESPORTIVAS

SUMOL SUMMER FEST 
Pelo quarto ano consecutivo, o Ericeira 
Camping recebeu o festival dedicado, 
por excelência, à música reggae. No 
palco com vista para a “Meca” do surf 
nacional, actuaram grandes nomes 
como Alpha Blondy, Mercado Negro, 
Gabriel O Pensador, Barrington Levy, 
Soja, entre outros. Dois dias de grande 
diversão, que congregaram mais de 35 
mil espectadores. 
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OCUPA AS TUAS 
FÉRIAS
Durante a interrupção lectiva 
do Verão, foram desenvolvidos 
programas de ocupação de 
tempos livres para crianças e 
jovens do Concelho, com idades 
compreendidas entre os 3 e os 
15 anos: “Academia Divertida”, 
“Cont’Arte” e “Férias Vivas”. 

CONCERTO PELA 
METROPOLITANA      
DE LISBOA 
A Basílica de Mafra encheu-se para 
escutar a música da Orquestra 
Metropolitana de Lisboa, sob 
a direcção musical do Maestro 
Vitorino d’Almeida. Este concerto 
integrou-se no Festival “Grande 
Orquestra de Verão”, uma festa da 
música sinfónica que decorreu em 
vários municípios do país. A Grande 
Orquestra de Verão é formada pela 
Banda da Armada, Banda Sinfónica 
da GNR, Olga Prats, Quarteto 
Lopes Graça, Ensemble de Metais, 
Orquestra do Algarve, Filarmonia 
das Beiras, Metropolitana de Lisboa 
e Orquestra do Norte. 

O areal da Praia da Foz do Lizandro 
acolheu a realização de jogos 
integrados no primeiro Campeonato 
Nacional de Futebol de Praia, sob 
a égide da Federação Portuguesa 

de Futebol. Durante os meses de 
Julho e Agosto, foram 21 as equipas 
a disputar o título, destacando-se a 
participação do Clube Desportivo da 
Venda do Pinheiro. 

CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL DE PRAIA

ANIMAÇÃO DE VERÃO 
NA ERICEIRA
Espectáculos de variedades e 
musicais, actividades desportivas e 
animação de rua. Os eventos, que 
decorreram na Praça da República 
(Jogo da Bola), Parque de Santa 
Marta e Praia da Foz do Lizandro, 
animaram residentes e turistas. 

CONCURSO DE 
BANDAS DE GARAGEM
Black Flag, Joly Roger, Hot Rain, 
Frozen Diet Popcorns, Sotão 6, 
Black Jellies, Falcon’s Cliff e 
Kabala. Foram oito as bandas que 
participaram no concurso que se 
realizou em Setembro, na Praia da 
Foz do Lizandro, o qual teve como 
objectivo divulgar novos talentos 
musicais.

OUTROS EVENTOS
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São já 395 quilómetros de rede em funcionamento.
Paralelamente às intervenções realizadas ao nível das infra-estruturas designadas “em alta” 
(emissários gravíticos, sistemas elevatórios e estações de tratamento de águas residuais), o 
Município de Mafra prossegue a execução de novos troços das redes de drenagem, investimento 
delineado com a concessionária VEOLIA ÁGUA – Águas de Mafra.
Pretende-se, assim, garantir a efectiva continuidade da expansão da rede municipal, num 
território caracterizado pelo relevo acidentado, pela dispersão da população e pela sazonalidade 
na emissão de águas residuais.

Aumento das taxas de atendimento da população

SANEAMENTO BÁSICO

 Construção da Rede 
de Saneamento do 
Livramento/ Azueira
A empreitada, concluída 
em Outubro de 2012, 
teve por objectivo dotar 
os lugares de Azueira, 
Bandalhoeira, Casal da 
Cerca e Livramento, da 
freguesia da Azueira, de 
um sistema separativo 
de drenagem de águas 
residuais, aproveitando 
parte da rede existente, 
numa extensão de 12 km.

 Construção da Rede de 
Saneamento do Gradil
Esta obra visou dotar os 
lugares da Portela do 
Gradil, Carapiteira de 

Baixo, Carapiteira de Cima 
e Gradil, na freguesia de 
Gradil, e os lugares da 
Fórnea e Vermoeira, na 
freguesia de Azueira, de 
um sistema de drenagem 
separativo de águas 
residuais, aproveitando 
parte da rede existente. 
A extensão total da rede 
é de cerca de 11 km. 
No início de 2013 estão 
agendados os trabalhos 
de repavimentação 
dos arruamentos 
intervencionados.

Construção da Estação 
de Tratamento de 
Águas Residuais 
Domésticas de Chanca/
Codeçal
A empreitada contempla a 
construção de uma ETAR 
junto à estrada que liga 
a localidade de Sobral 
da Abelheira ao Codeçal, 

e é constituída por uma 
estação elevatória inicial, 
seguida de um reactor 
biológico. Esta infra-
-estrutura irá tratar os 
caudais de águas residuais 
domésticas provenientes 
das localidades de Chanca 
e Codeçal.
Aguarda-se a execução do 
ramal de electricidade em 
Média Tensão para a ETAR 
entrar em funcionamento.

Construção da Rede de 
Drenagem de Águas 
Residuais Domésticas 
dos Brejos da Roussada
A obra contemplou a 
instalação de cerca de 
3,7 km de colectores 
de drenagem de águas 
residuais domésticas, que 
irão servir a localidade 
dos Brejos da Roussada. 
No início de 2013 estão 
agendados os trabalhos 

de repavimentação 
dos arruamentos 
intervencionados.

Construção da Rede de 
Saneamento do 
Outeirinho 
Em fase de conclusão, 
esta empreitada consiste 
na execução de uma rede 
de drenagem gravítica de 
águas residuais domésticas 
com uma extensão total 
de cerca de 5,20 km na 
localidade de Outeirinho. 

Construção da Estação 
Elevatória Compacta de 
S. Julião – Carvoeira
Já concluída, esta estação 
elevatória é parte integrante 

AMBIENTE
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do sistema de drenagem de 
águas residuais domésticas 
da Baleia.

Construção da Rede de 
Drenagem de Águas 
Residuais Domésticas 
da Foz do Lizandro
A empreitada contemplou 
a execução de uma rede 
de drenagem gravítica 
de águas residuais 
domésticas com uma 
extensão total de cerca 
de 540 metros na Foz 
do Lizandro, por forma 
a abranger algumas 
edificações ainda não 
servidas. Estão em fase de 
conclusão os trabalhos de 
repavimentação.

Construção da Rede de 
Saneamento do Seixal e 
Fonte Boa dos Nabos
Em curso, a obra tem 
por objecto a construção 
das redes de colectores 
de drenagem gravítica 
de águas residuais 
domésticas do sistema 

de drenagem em baixa de 
Fonte Boa dos Nabos e 
Seixal, com uma extensão 
total de cerca de 8,2 km.

Construção da Rede de 
Saneamento das Barras 
Em curso, a empreitada 
consiste na execução de 
uma rede de drenagem 
gravítica de águas 
residuais domésticas, 
com uma extensão total 
de cerca de 2 km, na 
localidade das Barras.

 

Construção da Rede de 
Saneamento de Vila 
Franca do Rosário
A obra, em curso, 
refere-se à execução de 
uma rede de drenagem 
gravítica de águas 
residuais domésticas, 
com uma extensão total 
de cerca de 2 km, na 
localidade de Vila Franca 
do Rosário.

TRATE DOS SEUS ASSUNTOS… 
SEM SAIR DE CASA!
•  PORTAL ELECTRÓNICO 
   PARA CONTACTO DIRECTO 
   COM OS SERVIÇOS MUNICIPAIS
•  DISPONIBILIZAÇÃO 
   DE FORMULÁRIOS ELECTRÓNICOS
•  TRATAMENTO E CONSULTA VIRTUAL 

DOS ASSUNTOS

INFORMAÇÃO MUNICIPAL… 
À DISTÂNCIA DE UM CLIQUE!
• NOVAS FUNCIONALIDADES
• MAIS CONTEÚDOS
• ACESSIBILIDADE FACILITADA
• IMAGEM MODERNA



SIGA-NOS NO
Praça do Município - 2644-001 Mafra
Telef.: 261 810 100  -  Fax: 261 810 130
geral@cm-mafra.pt  -  www.cm-mafra.pt


