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UM PROJETO 
PARA TODOS NÓS
Mais simples e direto. Mais 

económico e mais acessível. 

Sob o formato de jornal, o “M” 

é um novo veículo de informa-

ção municipal. Porque estar 

informado é um direito que lhe 

assiste: conhecer as obras e as 

atividades desenvolvidas, que 

materializam o projeto que o 

Executivo Municipal tem para o 

Concelho.                                                                                                            

Projetar uma casa é muito 

mais do que desenhar ou fazer 

cálculos. É discernir o essencial, 

estabelecer prioridades, definir 

metas. O mesmo sucede com a 

gestão municipal.                              

Tornar Mafra um Concelho de 

excelência para quem nele vive, 

trabalha ou visita. Este é o nos-

so projeto… para todos nós!

Para quem vive

Na ação municipal, não existem 

obras mais ou menos impor-

tantes. As obras importam se 

contribuem para resolver os 

problemas daqueles que aqui 

vivem.                                                                     

Só se pode gerir o que se sabe 

medir e para medir é necessá-

rio fomentar a presença. Sair 

do gabinete, ouvir as pessoas 

e perceber o que, no terreno, 

marca a diferença: o arranjo 

da estrada, a construção da 

ciclovia, a substituição da ilu-

minação pública, a colocação 

do ecoponto, a limpeza urbana, 

o apoio à coletividade, a manu-

tenção das condições da escola 

ou a oferta de livros escolares.                                                            

Por isso, temos feito da inter-

venção municipal um exercício 

de proximidade, desenvolven-

do um esforço efetivo na reali-

zação de intervenções à escala 

do município, da freguesia, da 

vila ou da aldeia, do bairro ou 

da rua onde vivemos.

Para quem trabalha

Num contexto de recursos es-

cassos e de níveis de exigência 

elevados, a Câmara Municipal 

tem, de assumir, também, o 

papel de agente promotor do 

desenvolvimento económico. 

Este desafio implica tirar parti-

do do posicionamento geográ-

fico, mas também das infraes-

truturas que dão vantagem 

competitiva ao nosso território. 

E implica, ainda, desenvolver 

uma relação de parceria com 

investidores e empresários.             

Por isso, temos feito da inter-

venção municipal um exercício 

de dinamização económica, fa-

cilitando a iniciativa individual e 

coletiva para assim fomentar a 

criação de postos de trabalho e 

a geração de riqueza.

Para quem visita

A grande virtude do Concelho 

de Mafra é conciliar, num mes-

mo território, uma identidade 

multifacetada: erudito e saloio; 

campo e mar; história e moder-

nidade; tradição e juventude. 

Perante tantas singularidades, 

o turismo é, indiscutivelmente, 

uma das nossas primeiras vo-

cações. 

Ainda que as competências au-

tárquicas se circunscrevam às 

nossas fronteiras geográficas, 

elas têm de ser assumidas na 

perspetiva da projeção nacio-

nal e internacional do território. 

Por isso, temos feito da inter-

venção municipal um exercício 

de valorização turística, assente 

nos principais produtos-âncora 

do Concelho, muito especial-

mente a música, os desportos 

de onda e os produtos locais (o 

pão de Mafra, o queijo fresco 

saloio, o limão de Mafra, os mo-

rangos do Sobral da Abelheira, 

o ouriço-do-mar). 

A ambição é grande, mas a 

motivação é maior: afinal, cul-

tivar a excelência é procurar            

melhorar a cada dia. É assim 

que se torna o território mais 

atrativo e competitivo.

O Presidente da Câmara Municipal de Mafra

(Hélder António Guerra de Sousa Silva)ficha Técnica
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fAMÍLIAS vÃO TER 
APOIOS NO PRóxIMO 
ANO LETIvO
No próximo ano letivo, a 

Câmara Municipal vai atribuir 

vales para a aquisição de 

material escolar aos alunos 

abrangidos pelos escalões 1 e 

2 do abono familiar do 1.º ciclo 

do ensino escolar do município.                                                        

Para a obtenção dos vales, é 

necessária a apresentação 

de comprovativos do escalão, 

pelo encarregado de educação, 

nos postos de atendimento ou 

na secretaria do Agrupamento.                          

Ainda no 1.º ciclo e também no 

ensino pré-escolar, no caso 

do aluno ser abrangido pelo 

escalão 1 ou 2 do abono de fa-

mília, tem de ser apresentado 

o comprovativo nos postos 

de atendimento ou na secre-

taria do Agrupamento, para 

redução do valor da refeição.                                                                        

As inscrições dos serviços fre-

quentados pelos alunos serão 

renovadas automaticamente, 

incluindo nos serviços de 

transportes escolares. Todas 

as atualizações de dados 

devem ser feitas ou por escrito 

ou nos postos de atendimento.                                                

No caso de prolongamento de 

horário da educação pré-es-

colar, é também necessária a 

entrega de documentos para 

o cálculo da comparticipação 

familiar. 

CâMARA ORGANIzA 
TEMPOS LIvRES PARA 
OS MAIS NOvOS
Entre junho e setembro, a 

Câmara Municipal de Mafra or-

ganiza projetos de ocupação 

de tempos livres para crianças 

e jovens dos 3 aos 25 anos.                                                               
De 15 de junho a 11 de se-

tembro, decorre a Academia 

Divertida, destinada a crianças 

dos Jardins de Infância e 

alunos das Escolas Básicas 

do 1.º ciclo do Concelho.                                                            

Nestas atividades os par-

ticipantes podem fazer 

várias atividades lúdicas, 

culturais e desportivas, in-

cluindo idas à praia e à piscina.                                                               

De 15 de junho a 31 de 

julho, decorrem as Férias                         

(cri)ativas, destinadas aos 

jovens dos 10 aos 15 anos, 

com atividades que preten-

dem estimular a criatividade.                                                              

Até setembro decorre também 

a segunda edição do progra-

ma “Geração On”, destinado a 

jovens entre os 16 e os 25 anos, 

com o 9.º ano de escolaridade 

completo ou em frequência.

Este programa pretende 

proporcionar aos jovens uma 

primeira experiência laboral.                                                                

Os participantes receberão 

uma comparticipação finan-

ceira de dois euros por cada 

hora de trabalho desempe-

nhada.

Distribuição Gratuita

Depósito Legal                               
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Durante vários meses, esta con-

sultora analisou a performance 

de marca de todos os municí-

pios portugueses e elegeu os 

melhores do País. A avaliação, 

que recaiu em três diferentes 

panoramas: viver; visitar (turis-

mo); e negócios (investir), teve 

também em conta o impacto 

das estratégias políticas de ur-

banismo e promoção de cada 

município, identificando as 

potencialidades, bem como as 

fragilidades, de todos os 308 

municípios nas áreas do negó-

cio, investimento, talento (vi-

ver) e qualidade de vida. Assim, 

e segundo a Bloom Consulting, 

o Município de 

Mafra subiu seis 

posições em re-

lação ao ano de 

2014, en trando 

este ano para o 

top 25, na 24.ª 

posição. Dentro 

da competitiva 

região de Lis-

boa, Mafra subiu 

também uma 

posição, fazen do agora parte 

do top 10, em sétimo lugar e 

ganhando um especial desta-

que no estudo efetuado. No 

ranking dos Negócios, Mafra 

ocupa o 23.º 

lugar, subindo 

cinco posições 

em relação a 

2014. As regiões 

Norte e Lisboa 

são as que mais 

lugares ocupam 

neste top 25 

da Bloom Con-

sulting, com sete 

representantes, 

seguindo-se o Centro, com 

cinco represen tantes, e o Al-

garve com quatro. Atualmente, 

o Concelho de Mafra é um 

dos concelhos portugueses 

que apresenta maior aumento 

demográfico e uma população 

mais jovem e volta desta forma 

a ser des tacado 

como um dos me-

lhores municípios 

para viver, visitar 

e investir, confir-

mando assim a vi-

são e missão que 

a Câmara Munici-

pal de Mafra tem 

vindo a realizar 

para o Município:                          

“Ativo para as 

famílias, competi

tivo para os investidores, 

atrativo para os visitantes e 

distintivo para o mundo”. 

DESTAQUE

MAfRA ENTRA NO
TOP 25 NACIONAL
O Município de Mafra foi destacado num estudo anual realizado pela Bloom Consulting, subindo para o 
24.º lugar, num ranking composto por 308 municípios portugueses.

O município de 
Mafra subiu para
24º lugar num 
ranking composto 
pelos 308 
municípios 
portugueses

Estudo confirma aumento da competitividade

CHEGOU A GERAÇÃO SEI

Saber. Experiência. Idade - a 

Geração SEI pretende juntar 

várias respostas sociais 

especialmente vocaciona-

das para a terceira idade.                                                             

Este novo programa exprime 

um posicionamento municipal 

de valorização do papel dos 

mais velhos na sociedade e 

pretende contribuir para a 

elevação das suas condições 

de vida, dinamizando redes 

de apoio, complementando 

os apoios sociais existentes 

e promovendo a articu-

lação com a comunidade.                                                    

A Geração SEI integra seis 

projetos municipais. A Linha 

de Atendimento ao Idoso  

800 261 261 - a funcionar 24 

horas por dia, de forma gratui-

ta, que pretende encaminhar 

ou desencadear resposta 

de apoio ao idoso, mas sem 

substituir o 112, o que quer 

dizer que não responde a 

pedidos de urgência de saúde.                                                                     

O Pro Idoso, serviço de  

atendimento itinerante, de-

senvolvido pelos técnicos 

municipais que pretende 

promover a proximidade.                                                                                         

O Capital Idoso, que fun-

cionará através de várias 

iniciativas promovidas pela 

Câmara Municipal, com  vista a                   

reconhecer e valorizar os sabe-

res e experiências dos séniores.                 

O Movimento é Vida, progra-

ma municipal de atividade 

física para maiores de 55 anos, 

desenvolvido pela Câmara 

Municipal com o Centro de 

Saúde de Mafra, que ganhará 

agora uma nova dinâmica.                                             

O Espaço Além Frontei

ras é um programa de                                                    

sensibilização em Infor-

mática e Internet para                                                        

munícipes com mais de 55 anos.                                                                 

Pretende reforçar a participa-

ção e evidenciar a sua vocação 

enquanto espaço de encontro, 

convívio e troca de experiências.                                                                      

E por último o Voluntariado 

Intergeracional, para incenti-

var e convidar os mais jovens 

a apoiar e acompanhar idosos 

e, também, desafiar os mais 

velhos a partilhar vivências e 

saberes com os mais novos.

Novo programa de apoio para idosos junta seis projetos da Câmara

Câmara lançou recentemente duas 

incubadoras de negócios para promover 

o investimento na região

D E TA L H E S
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O Concelho de Mafra vai 
passar a dispor de uma Loja 
do Cidadão, que resultou 
de um projeto-piloto entre 
o Governo e o Município.                             
Futuramente instalada no                                                            

edifício do antigo quartel  dos 

Bombeiros Voluntários de 

Mafra, localizado na Avenida 

25 de Abril, a Loja do Cidadão 

de Mafra articular-se-á com a 

rede complementar e descen-

tralizada de oito Espaços-Ci-

dadão nas Freguesias, os quais 

estão, a curto prazo, em fun-

cionamento, contribuindo para 

a oferta próxima e agregadora 

de serviços da Administração 

Central aos cidadãos. Consi-

derando as inúmeras poten-

cialidades deste edifício, estão 

também previstos espaços de 

atendimento da Câmara Mu-

nicipal e de outras entidades 

que pretendam aderir, como 

os serviços de água, eletrici-

dade, gás e telecomunicações 

ou dos gabinetes da ACISM 

– Associação do Comércio,                                                         

Indústria e Serviços de Mafra 

ou da AHRESP – Associação 

da Hotelaria, Restauração 

e Similares de Portugal.                                                         

A par dos serviços da Adminis-

tração Central, o edifício será 

ainda utilizado pela Adminis-

tração Local, nomeadamente 

pela Assembleia e Câmara 

Municipal.

NOTÍCIAS
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As comemorações tiveram 

início com uma missa realizada 

na Basílica de Mafra, presidi-

da pelo Bispo D. Nuno Brás, 

seguindo-se depois a sessão 

solene que decorreu na Biblio-

teca do Palácio Nacional de 

Mafra. Durante as comemora-

ções, o Presidente Hélder Sou-

sa Silva traçou uma retrospeti-

va das prioridades assumidas 

pelo Executivo no último ano, 

referindo a recuperação finan-

ceira, a política de proximidade 

e o lançamento de bases para 

uma agenda local orientada 

para o crescimento económico 

e para a criação do emprego. 

“Em 2014, neste mesmo dia, 

anunciei que elegemos como 

fator decisivo a preservação, 

a valorização e a projeção 

daquela que é a nossa alma: a 

cultura e, muito especialmente, 

a música; no Dia do Município 

de 2015, e além de consolidar 

a vertente cultural, elegemos 

como fator decisivo as ques-

tões da Segurança e da Defesa 

Nacional, as quais também 

têm uma relação secular com 

o nosso Concelho”, afirmou. A 

evidenciar este relacionamen-

to histórico, a Secretária de Es-

tado Adjunta e da Defesa Na-

cional, Berta Cabral, sustentou:                                                        

“A presença dos militares em 

Mafra é uma perfeita simbiose 

que se materializa no desejo e 

na garantia de que, seguindo a 

vontade que existe em ambas 

as partes, a situação irá perdu-

rar no tempo, com benefícios 

para o futuro de Mafra, das 

Forças Armadas e do País”.                                                                                   

Procedeu-se à entrega do Pré-

mio Internacional de Composi-

ção - Órgãos do Palácio Nacio-

nal de Mafra. Posteriormente, 

foi altura de homenagear os 

militares falecidos na Primeira 

Guerra Mundial e Ultramar.                                                             

No final do evento foram atri-

buídos kits de Proteção Civil 

às Freguesias do Concelho e 

foram assinados contratos de                                                               

comodato de cedência de 

viaturas à Guarda Nacional Re-

publicana e ao Agrupamento 

de Centros de Saúde Oeste 

Sul. O evento terminou com 

a inauguração do Parque de 

Estacionamento do Alto da 

Vela, com 181 lugares gratuitos,  

aberto todos os dias 24 sob 24 

horas.

MUNICÍPIO 
CELEBRA 
O SEU DIA

MAfRA 
vAI TER 
LOjA DO 
CIDADÃO

As comemorações do Dia do Município 
ficaram marcadas pela exaltação da 
identidade local e pela homenagem a 
várias pessoas. Durante as comemora
ções foi ainda sublinhada a relevância de 
questões estratégicas da Segurança e da 
Defesa Nacional.

Segurança e Defesa foram o tema das comemorações

D E TA L H E S

Condecorações:

Medalha de Honra da Vila 

de Mafra, entregue ao 

Chefe do Estado Maior 

General das Forças Arma-

das, General Artur Neves 

Pina Monteiro; Medalhas de 

Mérito Municipal, entregues 

a  Loja “José Rola Paulo”,  

Clube Desportivo de Mafra,  

Atlético Clube da Malveira, 

Sociedade Filarmónica 1.º 

Dezembro da Encarnação, 

José João Lopes Costa, 

Joaquim do Val Morais 

e Humberto Manuel dos     

Santos Pedrosa.
GNR recebeu novas viaturas

Parque de Estacionamento 

do Alto da Vela inaugurado
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Com o objetivo de sensibi-
lizar os munícipes para as 
questões da Segurança e 
Proteção Civil, aprofundar o 
conhecimento dos Agentes 
de Proteção Civil e promover 
o voluntariado nesta área, a 
Câmara Municipal de Mafra 
promoveu a Semana da 
Segurança e Proteção Civil.                                                               
Em destaque estiveram um 

seminário sobre “Responsabi-

lidade Individual, Segurança 

Coletiva”, exposições ativas de 

meios, exercícios de socorro e 

workshops em emergência pré- 

hospitalar. A campanha “Faço 

a Diferença”, desenvolvida nas 

superfícies comerciais, teve 

por objetivo o recrutamento 

de bombeiros para as corpora-

ções do Concelho. Mafra rece-

beu, ainda, as comemorações 

do 6.º aniversário do Comando 

Territorial de Lisboa da GNR, 

que integraram um concerto 

da Orquestra de Câmara da 

Banda Sinfónica da GNR e um 

trail. A semana terminou com 

a inauguração do novo quartel 

dos Bombeiros Voluntários de 

Mafra, numa cerimónia presidi-

da pela Ministra da Administra-

ção Interna, Anabela Miranda 

Rodrigues.

NOvO  qUARTEL NA SEMANA 
DA  PROTEÇÃO CIvIL

COMBATE A
INCêNDIOS
MAIS 
SEGURO

Na sequência da filosofia de 

rentabilização do seu patri-

mónio, a Câmara Municipal de 

Mafra continua a ceder terre-

nos e edifícios municipais às 

instituições locais, com o intui-

to de promover e desenvolver 

diversas atividades culturais, 

desportivas, sociais e recrea-

tivas. A antiga Escola Básica 

da A-da-Pêrra transformou-se 

na sede da Cultur’Canto Asso-

ciação Cultural e do Clube Au-

tocaravanista Saloio. A Escola 

Básica da Carvoeira foi cedida 

à Junta de Freguesia para criar 

um Centro Interageracional. O 

antigo Jardim de Infância de 

Casais da Serra foi cedido ao 

Grupo do Milharado de Apoio 

aos Sem-Abrigo (GMSA). A 

antiga Escola Básica da Pi-

canceira foi disponibilizada à 

Comissão de Festas e Melho-

ramentos da Picanceira, bem 

como ao Clube de Caçadores 

da Quinta da Serra e à Asso-

ciação de Rega do Sobral da 

Abelheira e do Safarujo.  À 

Elemento Periférico – Associa-

ção Cultural e Recreativa, que 

impulsionou a criação da Com-

panhia TEMA - Teatro de Mafra, 

foi cedido o antigo edifício do 

Jardim de Infância do Sobreiro, 

com vista ao desenvolvimento 

de atividades de formação na 

arte de representar e a ensaios 

de peças de teatro. A Câmara 

Municipal de Mafra cedeu 

ainda o terreno ao Centro 

Paroquial do Milharado para a 

construção de uma unidade de 

apoio à terceira idade.

PATRIMóNIO MUNICIPAL 
AO SERvIÇO DA COMUNIDADE

Inauguração do novo 
quartel dos Bombeiros 
Voluntários de Mafra As Corporações de Bombeiros 

de Mafra, Ericeira e Malveira 

receberam equipamentos 

de proteção individual para 

combate de incêndios em 

espaços naturais, num investi-

mento superior a 37.800 euros.                                                 

No total, as três corporações 

do Concelho de Mafra recebe-

ram 107 casacos, 107 calças, 54 

luvas, 34 capacetes, 32 cógu-

las (capuz de proteção) e 32 

pares de botas. Este material 

permite reforçar as condições 

de segurança dos bombeiros 

e aumentar a eficácia do seu 

trabalho no combate aos in-

cêndios em espaços naturais.                                    

A aquisição dos referidos 

equipamentos decorreu na se-

quência da aprovação de uma 

candidatura efetuada pela 

Área Metropolitana de Lisboa 

(AML) no âmbito do Programa 

Operacional Valorização do 

Território/ Quadro de Refe-

rência Estratégico Nacional 

(POVT/QREN), integrada no 

Eixo Prioritário II - Sistemas 

Ambientais e de Prevenção, 

Gestão e Monitorização de 

Riscos, com um investimento 

total aprovado de 992.795€ e 

um financiamento comunitá-

rio de 843.876€, destinado a 

apoiar todas as Corporações 

de Bombeiros localizadas nos 

Municípios da Grande Lisboa e 

da Península de Setúbal (num 

total de 65), abrangendo 2.323 

indivíduos do quadro de ati-

vos e do quadro de comando.                              

No âmbito desse processo, o 

Ministério da Administração 

Interna promoveu a celebração 

de um Protocolo entre a AML, 

a Autoridade Nacional de Pro-

teção Civil (ANPC) e a Liga dos 

Bombeiros Portugueses, tendo 

ficado assegurado pela ANPC 

7,5% da contrapartida nacional, 

cabendo os restantes 7,5% aos 

municípios integrantes da AML.                             

A cerimónia contou com a pre-

sença do Secretário de Estado 

da Administração Interna, João 

Pinho de Almeida.

Workshop em emergência  

pré-hospitalar para alunos

Dispositivo da Proteção Civil 

em ação
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Já se encontram abertas 
as inscrições para o Con-
servatório de Música de 
Mafra, destinadas a alunos 
de todas as idades, a partir 
dos 3 anos, completados até 
31 de dezembro deste ano.                                                     
A primeira fase de inscrições 

para o Conservatório de 

Música de Mafra decorreu 

de 1 de maio a 15 de junho e 

a segunda fase abrirá no dia 

1 de setembro, decorrendo 

até ao dia 15 do mesmo mês.                                                                  

Além da disponibilização 

das instalações, a Câmara 

Municipal de Mafra pro-

move também, a partir de 

setembro, um programa de 

bolsas de estudo, destinado 

a futuros alunos do Conser-

vatório de Música de Mafra.                                                                        

A atribuição será feita me-

diante um processo de can-

didatura anual, que incluirá 

a realização de provas de 

seleção e avaliação social e 

académica de candidatos.                                                          

As bolsas de estudo corres-

ponderão a uma comparti-

cipação parcial ou total do 

custo anual por aluno de cur-

sos específicos como: órgão 

(tubos), piano, percussão (e 

carrilhão), sopro (flauta trans-

versal, flauta de bisel barroca, 

saxofone, clarinete, fagote, 

trompa, trombone, trompete, 

oboé e tuba) e cordas (guitar-

ra clássica, violino, violeta, vio-

loncelo, contrabaixo e cravo).                                                   

O Conservatório de Música de 

Mafra localiza-se no Complexo 

Cultural Quinta da Raposa, no 

Largo Coronel Brito Gorjão.

O Presidente da Câmara,            

Hélder Sousa Silva, refere que 

é necessário “atribuir à história 

um sentido de presente e de 

futuro, contribuir para a educa-

ção musical dos residentes, mas 

também reforçar o posiciona-

mento de Mafra nos principais 

circuitos do turismo musical”.                                                             

Nesse sentido, a Câmara Mu-

nicipal de Mafra retoma no 

mês de outubro o In’Schola, 

um festival de música nas 

escolas, que contempla a rea-

lização de vários concertos de 

música infantil e juvenil, nas 

escolas do primeiro ciclo do 

ensino básico do Concelho.                                                                

Já no âmbito juvenil, e em 

parceria com a Orquestra 

Metropolitana de Lisboa, está 

também a ser promovido um 

ciclo de concertos de jovens 

músicos para jovens alunos, 

que decorrerá de forma des-

centralizada em diversos esta-

belecimentos de ensino no con-

celho, até dezembro de 2015.                                                                                  

Em ambiente escolar, foi 

também promovido o concer-

to “Pedro e o Lobo”, tocado a 

4 órgãos e dirigido aos alunos 

dos Agrupamentos de Escolas 

de Mafra, Ericeira, Venda do 

Pinheiro e Malveira. Para o pú-

blico em geral, a Câmara Mu-

nicipal de Mafra promove fes-

tivais como o In’Cantate, que 

contempla a música erudita e 

passa por várias localidades do 

Concelho, com 

entrada livre 

durante o mês 

de julho. Para 

além destes, pro-

moveu também 

os Concertos 

de Primavera, 

durante o mês 

de maio, resul-

tando num ciclo 

de concertos 

de órgãos históricos.                                                            

Na ótica da promoção do 

património organístico, foi 

organizado um workshop de 

órgãos, coordenado pelo Pro-

fessor Doutor João Vaz, des-

tinado aos jovens entre os 12 

e os 20 anos de 

idade com expe-

riência musical. 

Entre os parti-

cipantes foram 

destacados três 

elementos, que 

assim ganharam 

a oportunidade 

de realizar uma 

visita de estudo 

à Holanda no 

âmbito da rede ECHO - Eu-

ropean Cities of Historical                 

Organs, para um contacto com 

os órgãos do país de acolhi-

mento.

MAfRA É MÚSICA

INSCRIÇõES
ABERTAS

Com o objetivo de reforçar a ancestral vocação musical do Concelho de Mafra, 
detentor do único conjunto de seis órgãos de tubos para utilização simultânea, 
existente no mundo, a Câmara Municipal de Mafra tem vindo a promover concertos, 
workshops e atividades para toda a população do Concelho.

Concertos, Atividades, Workshops 

O In’Schola é um 
festival de música 
nas escolas, que 
contempla a rea-
lização de vários 
concertos de músi-
ca infantil e juvenil

O Prémio Internacional de 

Composição - Órgãos do 

Palácio Nacional de Mafra 

foi entregue, no decorrer das 

comemorações do Dia do Mu-

nicípio, a Gianni Giacomazzo, 

pela partitura “Musiikki Henki”, 

e a João Pedro Oliveira, pela 

obra “Ma Mére L’Oye (Ravel)”.                                           

Os compositores concorreram, 

respetivamente, nas categorias 

A - composição de uma obra 

original para seis órgãos e ca-

tegoria B - transcrição para seis 

órgãos de uma obra existente. 

João Pedro Oliveira foi ainda 

distinguido com uma menção 

honrosa na categoria A, pela 

autoria da partitura “6Alleluias”.                                                     

Promovido pelo Secretário 

de Estado da Cultura e pelo 

Município de Mafra, o prémio 

tem  periodicidade bienal e 

distingue compositores que 

apresentem peças destinadas 

ao referido conjunto de órgãos 

do Palácio Nacional,  único 

no mundo não só pelo seu 

número, já de si notável, mas 

principalmente pelo facto dos 

órgãos terem sido concebidos 

originalmente para tocar em 

conjunto.                                              

PORTUGUêS NA LISTA DE vENCEDORES 
DO PRÉMIO INTERNACIONAL DE COMPOSIÇÃO

Concerto “Pedro e 
o Lobo”, tocado a 4 
órgãos  na Basílica do 
Palácio Nacional de 
Mafra.

Loide Oliveira, mãe de João 

Pedro Oliveira, recebe o 

prémio

NOTÍCIAS
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O projeto Seawatch tem 

como objetivo a prevenção 

da ocorrência de acidentes 

por afogamento, asseguran

do a vigilância dos cerca de 

350 quilómetros de zonas 

balneares portuguesas onde 

não existem nadadores-sal

vadores, apresentado numa 

cerimónia realizada na praia 

de Ribeira d’Ilhas e presidida 

pelo Ministro da Defesa Nacio

nal, José Pedro Aguiar Branco.                                                          

O projeto foi desenvolvido 

com o apoio da Siva Portugal 

e coloca ao serviço da Auto-

ridade Marítima Nacional 28 

carrinhas Volkswagen, prepa-

radas para a assistência a ba-

nhistas e o socorro a náufragos.                                                         

Na sua intervenção, o Presi-

dente da Câmara Municipal, 

Hélder Sousa Silva, sustentou 

que a segurança balnear assu-

me uma relevância estratégica 

“porque está ao serviço da sal-

vaguarda da vida humana, cujo 

valor é inestimável; e porque 

é, também, um fator essencial 

na confiança de quem nos 

visita, seja como banhista, seja 

como turista, seja ainda como 

praticante de desportos de 

deslize, como o surf”. Explicou 

ainda que o programa muni-

cipal de requalificação da orla 

costeira contempla não só a 

elevação das condições de 

conforto e da habitabilidade 

na praia, mas também a se-

gurança, na disponibilização 

de informação nas praias, na 

organização de variadas ati-

vidades de sensibilização, no 

apoio prestado à contratação 

de nadadores-salvadores e,                                                                 

sobretudo, na implementação 

dos inovadores “SOS Praia” 

(instalados, sobretudo, nas 

zonas não vigiadas, que per-

mitem fazer ligações telefóni-

cas em caso de emergência), 

projeto que está a ser desen-

volvido pela autarquia, com a 

colaboração do Instituto de 

Socorros a Náufragos, do qual 

o “Seawatch” é uma peça fun-

damental.

ESTE ANO AS PRAIAS 
ESTÃO AINDA  MAIS SEGURAS

A Ericeira tem um novo 

serviço de transportes, um 

autocarro  que disponibiliza  

um serviço  turístico, para 

viajar da Ericeira para as praias.                                                             

O novo mini-bus panorâmico, 

tem wi.fi gratuito e um atrelado 

para transporte de pranchas. 

Realiza circuitos diários das 9 

às 20 horas, entre as praias de 

Ribeira d’Ilhas e Foz do Lizandro.                                                                         

O tarifário é de 1 euro por viagem, 

existindo ainda a possibilidade 

de um título mensal a 24,15 euros 

ou a compra de módulos de 10 

bilhetes. Este novo transporte 

resulta de uma iniciativa da 

Câmara Municipal de Mafra e das 

Juntas de Freguesia da Ericeira e 

Carvoeira e da Mafrense.

ERICEIRA  TEM  NOvO 
SERvIÇO DE TRANSPORTE

Com o mote “manter os ocea-

nos e as praias limpas”, a galeria 

Skeleton Sea, o Município de 

Mafra e as Juntas de Freguesia 

da Carvoeira, Ericeira e Santo 

Isidoro organizaram opera-

ções de limpeza de praias e                                                        

workshops criativos para 

assinalar o Dia Mundial do 

Ambiente e o Dia Mundial do 

Oceano, sob a inspiração - Eri-

ceira, Reserva Mundial de Surf. 

As atividades que decorreram 

entre 5 e 8 de junho, nas praias 

da Foz do Lizandro e de Ribeira 

d’Ilhas, tiveram como objetivo 

consciencializar os cidadãos 

para a preservação dos recur-

sos naturais. Além da recolha 

de lixo, a iniciativa promoveu, 

ainda, a criação conjunta pelos 

participantes de uma peça de 

arte construída com materiais 

reciclados. A peça de arte está 

já em exposição na praia de 

Ribeira d’Ilhas.

CRIANÇAS DO CONCELHO APRENDEM 
A IMPORTâNCIA DO AMBIENTE

Obra feita a partir da recolha de lixo.

Apresentação do 
projeto Seawatch 
que disponibilizou 28 
carrinhas Volkswagen 
Amarok.

NOTÍCIAS
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OBRA A OBRA

Pista ciclável 
partilhada com peões, 
Ericeira/ Cabeça Alta.

PEqUENAS OBRAS, GRANDES MUDANÇAS
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No âmbito da rede viária, o 

objetivo é contribuir para 

a segurança da circulação 

rodoviária e pedonal. Assim, 

foram abrangidos os seguintes 

trabalhos: desde a pavimenta-

ção de arruamentos, caminhos 

municipais e estradas, ceifa e 

manutenção de 

valetas, aquedu-

tos e sumidouros, 

construção de 

muros, execução 

de sinalização 

horizontal e ver-

tical, passando 

até pela constru-

ção de ciclovias. 

Na perspetiva 

da preservação 

ambiental, continuaram as 

intervenções de reforço do 

sistema de abastecimento de 

água e de expansão da rede de 

saneamento básico, de modo 

a aumentar as taxas de aten-

dimento e a qualidade do ser-

viço prestado às populações. A 

manutenção dos jardins e as 

ações de requalificação urba-

na, realizadas em colaboração 

com as freguesias, bem como 

o reforço da iluminação pública 

contribuíram, por sua vez, para 

a valorização do 

espaço público. 

O investimento 

camarário incluiu, 

igualmente, o re-

forço da conten-

torização para 

a deposição de 

resíduos sólidos 

urbanos (RSU). 

Só entre janeiro 

e junho deste 

ano foram colocados 101 novos 

ecopontos e contentores e 

procedeu-se à instalação de 83 

estruturas metálicas de fixação 

de contentores de superfície 

de 800 litros, destinados à de-

posição indiferenciada de RSU. 

Estas estruturas contribuem 

quer para aumentar a seguran-

ça dos utilizadores e da circu-

lação viária e pedonal, porque 

imobilizam os contentores, 

quer ainda para rentabilizar o 

espaço existente, porque dis-

põem de um batente de tampa. 

No contexto da abertura da 

época balnear, asseguraram-se 

as condições de habitabilidade 

das praias, limpando areais e 

linhas de água, consolidando 

zonas dunares, repondo e re-

novando passadiços e placares 

informativos ou colocando 

ecopontos. A Câmara Munici-

pal tem vindo, ainda, a investir 

na conservação e reabilitação 

do património municipal, assim 

como na manutenção dos edi-

fícios escolares, constituindo 

brigadas de trabalhadores que 

respondem, com celeridade, às 

necessidades de intervenção.

No Concelho de Mafra não existem obras menores, ainda que 
muitas vezes invisíveis ao olhar menos atento. Todas servem 
para elevar a qualidade de vida dos que aqui vivem, mas tam
bém para assegurar a atratividade do território para investi
dores e turistas. Por isso, a Câmara Municipal está a fazer um 
significativo investimento na realização de intervenções de 
proximidade, fazendo dos espaços públicos das várias fregue
sias um convite ao encontro e ao reencontro, enquanto comu
nidade que somos.

O investimento 
camarário incluiu, 
igualmente, 
o reforço da 
contentorização 
para a deposição 
de resíduos sólidos 
urbanos (RSU)

Pavimentação em Casais da Serra e na estrada da 

Prezinheira/ Póvoa da Galega - Milharado

Intervenção no recinto do Jardim do Pão - Encarnação

Construção de passeios e alargamento da EM 549 Mafra/ Quintal

Contentor com estrutura de fixação Ecopontos

Trabalhos preparatórios e pavimentação Ericeira/ Cabeça Alta

Pavimentação da EM 539 Asseiceira Pequena – Venda do 

Pinheiro
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O Presidente da Câmara Mu-

nicipal de Mafra, Hélder Sousa 

Silva, explicou 

que este projeto 

municipal traduz 

duas priorida-

des: por um lado, 

a requalificação 

do património; 

por outro, o estí-

mulo à iniciativa 

e à moderniza-

ção empresarial 

associada às 

vantagens competitivas do 

território para criar emprego 

e gerar riqueza. A “Ericeira 

Business Factory” acolhe as 

indústrias do surf, desportos 

de ondas, pesca, aquacultura, 

biologia marinha ou energia, 

assim como todas as ativida-

des que valorizem os recursos 

naturais, históricos e culturais 

da região, nomeadamente o 

turismo e o lazer.  Este espaço 

facilita às em-

presas um con-

junto de serviços 

de incubação e 

mentoria, que 

permite que ex-

perientes         em-

preendedores 

e empresários 

apoiem quem 

está a come-

çar. A Caixa de         

Crédito Agrícola Mútuo 

de Mafra é parceiro finan-

ceiro para as empresas                                                                        

incubadas, enquanto a Allianz 

dá apoio na contratualização 

de seguros. Para mais infor-

mação sobre candidaturas, 

normas de funcionamento e 

preços, os interessados podem 

navegar em www.cmmafra.pt  

ERICEIRA PASSA A 
TER NINHO PARA 
EMPRESAS

Localizada na antiga escola primária, mesmo no centro da vila, a “Ericeira Business 
Factory” é a primeira incubadora de negócios exclusivamente dedicada à economia 
do mar, acolhendo assim as indústrias do surf, desportos de ondas, pesca, aquacul
tura ou biologia marinha.                                                     

Primeira incuba
dora de negócios 
exclusivamente de
dicada à economia 
do mar

Foi constituída a “Confraria do 

Queijo Fresco da Região Saloia” 

com o apoio das Autarquias 

de Mafra e Loures, numa ceri-

mónia realizada no edifício da 

Delegação de Santo Estêvão 

das Galés da União das Fre-

guesias de Venda do Pinheiro 

e Santo Estêvão das Galés.                                                      

A Confraria é uma associação 

sem fins lucrativos para 

promoção, divulgação e 

visibilidade do queijo fresco 

como parte integrante do 

património gastronómico da 

região saloia e do próprio país.                                                                           

A Confraria do Queijo Fresco 

da Região Saloia ficará instala-

da no antigo edifício do Jardim 

de Infância de Montemuro.

qUEIjO 

fRESCO 

jÁ TEM 

CONfRARIA

O ouriço-do-mar foi o destaque 

do primeiro festival internacional 

que incluiu mostras gastronó-

micas, degustações, workshops, 

seminários e showcooking com 

chefes conceituados e escolas de 

hotelaria, como a Le Cordon Bleu.                                                                      

Integrado no Plano de Iniciativas 

de Valorização Gastronómica e 

do Turismo de Mafra, o evento 

contou com a colaboração de 

um conjunto de chefes profissio-

nais de cozinha que demonstra-

ram o que é possível criar com 

ouriços-do-mar. António Alexan-

dre (Lisbon Marriott Hotel), Luís 

Miguel Rodrigues (Restaurante 

Bastardo, do Internacional De-

sign Hotel), Manuel Prats (Res-

taurante M29, do Hotel Miguel 

Angel, Madrid) e o chefe execu-

tivo principal da Le Cordon Bleu 

(Madrid) são alguns dos nomes 

de referência que marcaram os                                                                                 

showcooking, com entrada 

gratuita. Decorreram ainda 

as jornadas técnicas sobre o 

ouriço-do-mar, com especialis-

tas, biólogos e investigadores 

e uma apresentação de um 

estudo científico sobre stocks, 

povoamento e desenvolvimento 

do produto na zona costeira da 

Ericeira.

REI DA 
ERICEIRA 
jÁ TEM 
fESTIvAL

Ouriço-do-mar.

Inauguração da                 
Ericeira Business Factory

Ericeira Business 
Factory funciona 
nas instalações 
da antiga escola 
primária da 
Ericeira
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EMPRESÁRIOS 
REUNEM-SE PARA 
DISCUTIR APOIOS
O encontro, realizado em Ma-

fra e promovido pela Câmara 

Municipal, contou com as inter-

venções do Presidente do IAP-

MEI - Agência para a Compe-

titividade e Inovação, I.P, Prof. 

Miguel de Campos Cruz, que 

abordou o tema “Sistema de 

Incentivos às Empresas 2020”, 

no âmbito dos domínios temá-

ticos da competitividade e in-

ternacionalização, da inclusão 

social e emprego, do capital 

humano e da sustentabilidade 

e eficiência no uso de recursos; 

e do Professor Doutor João 

César das Neves, que apre-

sentou as “Perspetivas da eco-

nomia portuguesa em 2015”, 

sublinhando o papel do tecido 

empresarial no esforço de re-

cuperação financeira nacional.                                           

Durante a apresentação, o 

Presidente da Câmara Muni-

cipal, Hélder Sousa Silva, in-

formou os presentes sobre as 

iniciativas integradas no plano 

alargado de promoção do 

desenvolvimento económico, 

destacando a apresentação 

de candidaturas no âmbito 

do “Desenvolvimento Local 

de Base Comunitária Rural” e 

do “Desenvolvimento Local 

de Base Comunitária Costeira”.                                            

O Presidente frisou ainda a 

disponibilidade de utilização 

da marca M e da sua associada 

E pelas empresas e institui-

ções do Concelho, a criação 

das incubadoras de negócios 

“Ericeira Business Factory” e 

“Mafra Business Factory” e 

a introdução de uma nova 

dinâmica no GIP – Gabine-

te de Inserção Profissional.                                      

Durante o meeting foi ainda 

realizado um debate, aberto 

aos empresários presentes, 

com o objetivo de promover e 

reforçar a rede de cooperação 

entre as empresas do Conce-

lho e foi anunciada a realização 

de vários seminários temáticos.

A Associação para o Desenvol-

vimento Sustentável da Região 

Saloia (A2S) foi formalmente 

constituída, com sede em 

Alcainça. A Associação, sem 

fins lucrativos, é formada por 

entidades públicas (Municípios 

de Mafra, Loures e Sintra) e pri-

vadas, cujo objetivo fundamental 

é a gestão, de forma participada 

e próxima, de fundos comuni-

tários atribuídos ao território.                                             

Para além de uma gestão 

local destes fundos, a A2S vai 

procurar atrair e impulsionar 

novos investimentos, promover 

novas oportunidades de negó-

cio, produzir conhecimento de 

apoio à intervenção, valorizar e 

disseminar boas práticas, esti-

mular a inovação social, entre 

muitas outras atividades de 

auxílio, contribuindo assim para 

a melhoria da qualidade de vida.                                                                        

Ao mesmo tempo, a estrutura 

desta A2S permitiu também a 

criação de um Grupo de Ação 

Local (GAL), entidade que, nos 

termos do regulamento do 

quadro comunitário 2014-2020, 

é responsável pela apresentação 

de projetos de “Desenvolvimen-

to Local de Base Comunitário” 

(DLBC) e pela execução de 

uma “Estratégia de Desenvol-

vimento Local” (EDL), ambas 

passíveis de financiamento.                                                 

Entretanto, numa reunião rea-

lizada na Ericeira, a “Estratégia 

de Desenvolvimento Local” 

formulada pelo Grupo de Ação 

Costeira (GAC), foi aprovada 

numa primeira fase de avaliação 

do processo de pré-qualifica-

ção de candidatura ao DLBC.                                                                 

O GAC resulta de uma parceria 

entre as comunidades locais da 

Ericeira e Cascais, enquadrada 

no âmbito da estratégia de 

promoção da economia do mar 

desenvolvida pelas Câmaras de 

Mafra e Cascais, e tem como 

objetivo a mobilização de 

entidades locais, singulares ou 

coletivas, públicas ou privadas, 

e as comunidades piscatórias 

em geral, para o processo de 

desenvolvimento sustentável 

da sua respetiva área costeira.                                                             

Aprovada na primeira fase, está  

agora aberta a segunda fase do 

concurso, onde serão aprofun-

dados os termos e as estratégias 

da EDL, incluindo a pormenori-

zação de ações, indicadores e 

monitorização das mesmas.

NOvAS ASSOCIAÇõES 
DE CIDADÃOS 
PROMOvEM A REGIÃO 

Mafra promove segundo Business Meeting

Miguel de Campos Cruz, 
Presidente do IAPMEI, 
durante a apresentação.

Foi constituída a Associação para o Desenvolvimento da Região 
Saloia e aprovada a primeira fase da Estratégia de Desenvolvimen-
to Local.
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A delimitação destas três 

ARU tem como objetivos 

principais a modernização dos 

espaços públicos (através da 

recuperação de infraestruturas, 

restruturação viária e criação 

de estacionamento); e a quali-

ficação, em termos ambientais 

e paisagísticos (através de 

intervenções sustentáveis), e 

a promoção dos espaços de-

dicados à cultura, ao turismo 

e ao lazer. Nos termos da lei, 

estas delimitações permitirão 

uma atribuição, aos privados, 

de incentivos financeiros e 

benefícios fiscais (IMI, IMT, IRS 

e mais valias), aplicáveis aos 

imóveis que sejam objeto de 

ações de reabilitação, iniciadas 

após a definição das presentes 

ARU e de vistoria a solicitar 

junto dos serviços técnicos da 

Câmara, bem como uma pena-

lização para eventuais edifícios 

degradados (um acréscimo de 

30% no valor do IMI). A delimi-

tação da ARU do acesso sul 

da Vila de Mafra abrange a en-

volvente do Palácio Nacional, 

a Av. Movimento das Forças 

Armadas, parte dos jardins da 

Escola das Armas e a Rua do 

Canal, apresentando-se como 

uma zona de primeiro impacto 

visual para quem entra na vila. 

Já a delimitação da ARU daVila 

Velha integra o Largo Coronel 

Brito Gorjão, a Rua das Tece-

deiras, a Rua Pedro Julião e a 

Rua Mafra Detrás do Castelo 

(hoje em dia, a Rua do Castelo).                                                            

Na Ericeira, a delimitação da 

ARU define a área central públi-

ca, entre a área envolvente ao 

Largo dos Condes da Ericeira 

(ponto central dos utilizadores 

da área comercial) e a orla 

costeira. Inicia-se junto à Rua 

dos Bombeiros Voluntários 

(antiga Estrada Regional 247), 

integra o Largo dos Condes 

(área composta por edifícios 

públicos de elevado valor sim-

bólico, como é o caso da anti-

ga Escola Primária da Ericeira 

- na qual funciona a incubadora 

de negócios “Ericeira Business 

Factory” - o edifício dos CTT  

e o Mercado Municipal) e                                                           

estende-se até à praia da Ri-

beira ou dos Pescadores (cujo 

largo envolvente define uma 

frente de fachadas para a praia, 

onde se integram a Capela de 

Nossa Senhora da Boa Viagem 

e os edifícios da Guarda Fiscal 

e da Guarda Nacional Republi-

cana).

A construção do jardim 

resulta da ação de requalifi-

cação urbanística efetuada 

no espaço do antigo edifício 

da GNR, localizado junto 

a uma zona residencial na 

“Malveira de Cima”, criando 

assim uma nova centralidade.                                                     

A intervenção contemplou a 

criação de zonas verdes e de 

descanso, a instalação de equi-

pamentos para a prática da 

atividade física e a disponibi-

lização de lugares de estacio-

namento. Foi ainda assegurada 

a melhoria das acessibilidades, 

promovendo a segurança ro-

doviária. 

MALvEIRA COM MAIS ESPAÇOS DE LAzER

REABILITAÇÃO URBANA 
É PRIORIDADE  

Para qualificar o espaço público e reabilitar o património pri
vado, foram aprovadas as propostas de delimitação das Áreas 
de Reabilitação Urbana (ARU) do acesso sul da Vila de Mafra, 
da Vila Velha de Mafra e do centro da Ericeira.

ARU do acesso sul de Mafra

ARU do centro da Ericeira

ARU da Vila Velha de Mafra

Novo jardim da Malveira

Propostas de delimitação das Áreas de Reabilitação Urbana aprovadas
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A Câmara Municipal de Mafra 

assegurou, com o financiamento 

do POVT - Programa Operacio-

nal Temático da Valorização do 

Território, o reforço do esporão 

da praia do sul da Ericeira.                                                                      

Este reforço do esporão 

consistiu na construção de 

uma estrutura de retenção de 

areias no limite sul da praia, 

onde já existia um pequeno 

esporão quase destruído.                                                                               

O défice generalizado de areias 

na costa portuguesa tem vindo 

a agravar-se substancialmente 

nos últimos anos em conse-

quência de invernos marítimos 

rigorosos, que conduzem à 

progressiva erosão da praia, que 

apresenta assim menor areal de 

ano para ano, possibilitando o 

ataque da agitação às infraes-

truturas, existentes junto à falésia, 

e a sua periódica destruição.                                                     

A Praia do Sul da Ericeira é a 

principal zona balnear da vila, 

assumindo assim uma impor-

tância fundamental, quer para o 

turismo, quer para as atividades 

económicas ligadas ao mar.

A Estação de Tratamento  de 
Águas Residuais (ETAR) da 
Foz do Lizandro vai contribuir 
para uma melhoria geral na 
qualidade dos meios hídricos, 
com efeitos positivos na vida 
dos ecossistemas ribeirinhos 
e das praias e na qualidade 

de vida dos habitantes e dos 
turistas do Concelho. Inau-

gurada por Jorge Moreira da 

Silva, Ministro do Ambiente, 

Ordenamento do Território 

e Energia, a ETAR da Foz do 

Lizandro, localizada na fre-

guesia da Carvoeira, torna-se 

assim a infraestrutura principal 

do subsistema, apta a servir 

28 mil habitantes do Concelho, 

das freguesias da Carvoeira, 

Igreja Nova, Mafra e Ericeira.                                                 

O subsistema está a 1,5 qui-

lómetros da costa e integra 

uma ETAR, quatro estações 

elevatórias e 16 quilómetros 

de emissários, dispondo de 

várias soluções técnicas que 

visam minimizar eventuais 

riscos de descargas poluen-

tes e de emissões de odores.                                                

Como referiu o Presidente da 

Câmara Municipal de Mafra, 

Hélder Sousa Silva, durante 

a inauguração, a ETAR da 

Foz do Lizandro permite 

“desativar, no imediato, ou 

a breve prazo, seis ETAR’s 

compactas, de pequena di-

mensão, que se encontravam 

distribuídas por este território”.                                             

O Ministro do Ambiente, Or-

denamento do Território e 

Energia, Jorge Moreira da 

Silva, evidenciou ainda a re-

lação direta existente entre a 

qualidade das zonas balnea-

res e o tratamento de águas 

residuais, declarando que o 

reconhecimento de Portugal, 

como destino turístico de qua-

lidade, muito se fica a dever ao 

investimento feito nesta área.

Os impactos resultantes do 

funcionamento da ETAR da 

Foz do Lizandro, conjugados 

com as restantes componen-

tes do sistema, provocarão 

uma melhoria significativa na 

qualidade de vida ambiental e 

humana do Concelho.

ETAR DA fOz DO LIzANDRO 
jÁ ESTÁ EM fUNCIONAMENTO 

Preparada para servir 28 mil habitantes do Concelho

As praias Foz do Lizandro, 

Baleia ou Sul, Algodio, Ribeira 

d’Ilhas, São Lourenço e Cala-

da foram distinguidas com a 

Bandeira Azul, de acordo com 

o cumprimento de rigorosos 

critérios de natureza ambien-

tal, segurança, conforto para 

os utentes e de informação 

e sensibilização ambiental.                   

A distinção foi atribuída pela 

Associação Bandeira Azul da 

Europa (ABAE), organização 

não-governamental integrada 

na Fundação para a Educação 

Ambiental (FEE) que agrupa 

entidades de mais de 60 países.                                                                   

Foz do Lizandro, Algodio, Ri-

beira d’Ilhas, São Lourenço e 

Calada receberam, ainda, a ban-

deira “Praia Acessível – Praia 

para Todos”, evidenciando-se 

pela qualidade das condições 

de acessibilidade às pessoas 

com mobilidade condicionada.      

Estas distinções juntam-se ao 

prémio “Praia com Qualidade 

de Ouro 2015”, atribuído pela 

Quercus às praias da Foz do 

Lizandro (mar), Ribeira d’Ilhas, 

São Lourenço e Calada, devido 

à qualidade das águas.

qUALIDADE 
BALNEAR 
PREMIADA

ESPORÃO 
 DA 
PRAIA 
SUL 
REfORÇADO Praia da Foz do Lizandro

Inauguração da ETAR da Foz do Lizandro

A ETAR dispõe de soluções técnicas que minimizam riscos de 

descargas poluentes e de emissões de odores
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O evento, que se pretendeu 

enriquecedor do referido patri-

mónio, contou com uma parti-

cipação alargada da população.                                           

Durante a segunda edição da 

Mostra Solidária, decorreram 

várias iniciativas, entre as 

quais um ciclo de conferências 

“Famílias - Percursos e Hori-

zontes”, dedicado às famílias e 

aos profissionais da área, uma  

Feira de Solidariedade, na qual 

participaram várias instituições 

locais e onde se realizaram 

várias atividades culturais, des-

portivas e recreativas, entre as 

quais um live cooking “À mesa 

com todos” com o Chef Chakall.                                                              

A grande novidade desta edi-

ção foi a Gala Solidária que 

incluiu um espetáculo pela 

banda “Lucky Duckies”, no Re-

feitório dos Frades, na Escola 

das Armas. A Mostra Solidária 

pretendeu, mais uma vez, 

prestigiar, debater e celebrar a 

solidariedade da comunidade 

e das instituições do Município.

MOSTRA 
SOLIDÁRIA 
TEM SEGUNDA 
EDIÇÃO 

O Terreiro D. João V, em frente 

ao Palácio Nacional de Mafra, 

acolheu mais de 500 mar-

chantes de nove Freguesias 

do Concelho, que retomaram 

a tradição popular do Muni-

cípio, ao mesmo tempo que 

contribuíram para a dinami-

zação do espaço em questão.                                                 

As “Marchas Populares do 

Concelho de Mafra” foram 

organizadas pela Câmara Mu-

nicipal e pelas Juntas de Fre-

guesia e contaram com uma 

forte adesão da população que 

saiu à rua para homenagear o 

trabalho coletivo desenvolvido 

ao longo de várias semanas. 

O espetáculo terminou com 

fogo de artifício. Foram ainda 

realizadas atuações descentra-

lizadas nas Freguesias.

MARCHAS POPULARES 
DO CONCELHO DE MAfRA

Para comemorar o Dia Mun-

dial da Criança, a Câmara 

Municipal de Mafra organizou 

um evento dedicado aos mais 

novos com atividades lúdicas 

gratuitas, reunindo mais de 22 

mil pessoas. Entre karts, simu-

lador de condução de veículos, 

desportos radicais, passeios 

a cavalo, falcoaria e aves de 

rapina, insufláveis, jogos tra-

dicionais, ateliers de pintura, 

plasticina e fotografia, as crian-

ças acompanhadas pelos seus 

familiares desfrutaram de  um 

dia energético e agradável que 

decorreu no Parque Desporti-

vo Municipal de Mafra.                                                 

HÁ fESTA NO PARqUE

Promovendo o património social local – resultado dos con
tributos das instituições que atuam na esfera social, dos seus 
recursos humanos, das suas atividades, das características dos 
seus utentes, bem como de toda a comunidade do Concelho, 
a Câmara Municipal de Mafra promoveu a segunda edição da 
Mostra Solidária.

Crianças lançam balões na 
abertura do evento
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Vasco Ribeiro abriu as hostili-

dades daquela que é a principal 

competição do surf nacional 

com uma onda de 7,5 pontos 

em 10 possíveis, mas Tiago Pi-

res respondeu com duas ondas 

de 8,35 e 8,75 pontos, a melhor 

do heat, onde aplicou um po-

tente layback na finalização, 

que levou a praia ao rubro.                                                             

A pontuação total, de 17,10 

pontos, manteve-se até ao 

fim, tendo o atual tricampeão 

nacional e campeão mundial 

e europeu júnior tentado 

recuperar da desvantagem 

com várias ondas, mas sem 

resultado, terminando com 

uns honrosos 15,35 pontos.                                                        

Também a final feminina es-

teve em aberto até depois do 

soar da buzina, com os juízes a 

analisarem, para decidir a ven-

cedora, as últimas ondas da 

atual campeã nacional, Teresa 

Bonvalot, e de Carol Henrique.                                                                        

Além da competição, decor-

reu no primeiro dia da prova 

uma ação de sensibilização 

ambiental promovida pela 

Câmara Municipal de Mafra, 

com os apoios da Surfrider 

Foundation e do MOCHE, que 

envolveu mais de 200 crianças.           

O NOSSO 
“SACA” ESTÁ 
DE PARABÉNS

Clube Desportivo de Mafra, Clu-
be de Futebol do Jeromelo e 
Grupo Desportivo União Ericei-
rense sobem todos de divisão.                                                                       
Foram três as equipas séniores 

do Concelho de Mafra que su-

biram na sua divisão respetiva, 

durante o mês de junho. Pela 

primeira vez na história, o Clube                                                             

Desportivo de Mafra vai 

participar nos escalões profis-

sionais do futebol português, 

subindo à Liga de Honra                                                               

Portuguesa. Perto da come-

moração dos seus 50 anos, 

o Clube de Mafra venceu 

o Louletano por 1-0, com 

golo marcado por Alison, 

aos 48 minutos, durante a 

última jornada da fase de 

subida da zona sul do cam-

peonato nacional de seniores.                                                        

O estádio estava cheio, pinta-

do de verde e amarelo, e foi 

ao som de palmas e buzinas 

que a festa foi feita. Além do 

Clube Desportivo de Mafra, 

também o Clube de Futebol 

do Jeromelo subiu de divisão, 

desta feita para a Divisão 

de Honra da Associação de 

Futebol de Lisboa, vencendo 

o U.D. Recreio, também por 

uma bola a zero. O Clube 

de Futebol do Jeromelo foi 

fundado em abril de 1961 e, 

com mais de meio século de 

história, conseguiu assim um 

presente digno desse feito.                                                      

Por último, o Ericeirense, que 

num jogo absolutamente 

emocional, onde cada uma das 

equipas poderia sair de campo 

com uma promoção garantida, 

não desapontaram. Os Guer-

reiros do Mar venceram por 3-1 

o Ponterrolense, garantindo 

assim a Pró Nacional para a 

próxima época desportiva.

fUTEBOL DE MAfRA 
SOBE DE DIvISÃO

Ribeira d’Ilhas festejou a vitória do eri
ceirense Tiago Pires naquela que foi a 
etapa inaugural da Liga Moche 2015. No 
escalão feminino, o “Allianz Ericeira Pro 
by Ericeira Surf & Skate” teve como ven
cedora Teresa Bonvalot.

Tiago Pires e Teresa 
Bonvalot na entrega dos 
prémios

Comemorações dos adeptos do Clube Desportivo de Mafra

A Câmara Municipal de Mafra 

organizou e promoveu, para 

os jovens entre os 14 e os 

29 anos, as Jornadas da Ju-

ventude que contaram com 

atividades como workshops, 

teatro, cinema, geocaching,                                                                      

palestras, desporto, sessões 

de orientação vocacional 

e profissional, ações de 

esclarecimento, concertos 

e uma feira das profissões.                                                                                         

As jornadas 2015 incluíram 

ainda a segunda edição da 

“Mafra Lan Party”, que resul-

tou num festival non-stop de                                                                   

videojogos, que incluiu uma 

zona de exposição de aces-

so gratuito com jogos de 

consola e uma zona para                              

participação em torneios.                                                  

A “Mafra Lan Party” decorreu 

no Pavilhão do Parque Despor-

tivo Municipal de Mafra.

LAN PARTY jUNTA 
DEzENAS DE jOvENS



A Câmara Municipal de Mafra 

vai oferecer, no próximo ano 

letivo, manuais 

escolares a todos 

os alunos do 1.º ci-

clo do ensino bá-

sico do Concelho.                                                               

O investimento 

de aproximada-

mente 112.000 €, 

irá abranger um 

universo de cerca 

de 3500 alunos 

do 1.º ao 4.º ano de escolari-

dade do Município de Mafra.                                                             

A oferta de manuais escolares 

será feita já no próximo ano 

letivo 2015/2016, através 

de um kit composto pelos 

manuais de Português, Ma-

temática, Estudo do Meio 

e do manual de Inglês para 

o 3.º ano de escolaridade.                                                                      

Para o efeito, a Câmara Muni-

cipal procederá à emissão de 

vales, enviados posteriormente 

por correio aos encarregados 

de educação, 

que serão reba-

tidos nas livra-

rias e papelarias 

do Concelho.                                                       

Esta medida 

foi aprovada 

pelo Executivo 

Municipal, uma 

vez que se 

constitui como 

um incentivo à educação, uma 

das prioridades estratégicas 

da autarquia, por assumir um 

papel fundamental na futura 

qualificação dos jovens cida-

dãos do Concelho, do ponto 

de vista intelectual, social e 

educativo, ao mesmo tempo 

que representa também 

um apoio à dinamização da 

economia local, através da 

promoção do comércio.

MANUAIS  
DO 1.º CICLO vÃO 
SER GRATUITOS

O  investimento 
de 112 mil euros irá 
abranger cerca de 
3500 alunos
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No primeiro fim de semana 

do mês de agosto, a pera 

rocha está em destaque no 

programa temático “Sabores 

de Mafra”, que constitui um 

argumento adicional de visita 

à Feira de Artesanato e de 

Produtos Regionais, que anima 

o Terreiro D. João V, em Mafra.                

Assista ao showcooking e 

prove os nossos produtos. Em 

setembro é a vez das uvas e 

do vinho e em outubro dos 

enchidos. 

Sabores de Mafra Showcooking“Do Nada à Obra” festival do Pão

O showcooking e degutação 

de peixe, carne, fruta e vinhos, 

com início em maio, continua a 

decorrer no Mercado Municipal 

da Ericeira. Até setembro, não 

perca ao 2.º e 4.º sábados de 

cada mês, entre as 10 e as 17 

horas, um mercado de iguarias 

deliciosas prontas a degustar. 

Pode contar com produtos 

regionais confecionados com 

o maior cuidado e dedicação. 

Venha provar o melhor do 

Concelho.

De 10 a 12 de julho e de 16 a 

19 de julho, a Câmara Municipal 

de Mafra organiza uma 

nova edição do Festival do 

Pão. Durante os dois fins de 

semana mencionados, venha  

ao Jardim do Cerco, junto ao 

Palácio-Convento, em Mafra, 

para desfrutar de uma festa 

que promove os produtos 

locais, a gastronomia, a dança, 

a música, a animação, para 

além das atividades integradas 

na Semana Equestre Militar. 

A fECHAR

Até dia 3 de agosto, 137 

trabalhos da autoria  dos 

alunos do Atelier de Artes 

Plásticas da Câmara Municipal 

de Mafra, com idades entre 

os 5 e os 82 anos, estão 

em exposição no Claustro 

Norte do Palácio Nacional.                                                         

Para além da divulgação da 

atividade desenvolvida por 

este espaço de formação, 

a mostra visa promover a 

aproximação dos munícipes ao 

universo da Arte. 


