
 

 

 
 

 
COMUNICADO N.º 8/2021 

 
Na sequência da publicação da Resolução do Conselho de Ministros n.º 
86-A/2021, de 1 de julho, e atendendo a que no Concelho de Mafra é 
permitida exclusivamente a prática de modalidades desportivas de baixo e 
médio risco, sem público, de atividade física ao ar livre até seis pessoas e 
de ginásios sem aulas de grupo, a Câmara Municipal informa sobre as 
medidas em vigor a partir de 2 de julho de 2021: 
 
Manutenção do funcionamento de núcleos desportivos municipais 
Adaptação ao meio aquático, natação livre, natação, natação para bebés, 
dança clássica, desenvolvimento motor, ginástica, hip hop, musculação, karaté, 
ténis, trampolins e voleibol. Mantêm-se as aulas de grupo em espaços 
exteriores e limitadas a seis utentes, nas modalidades de ginástica localizada, 
chi kung, mix dance, pilates, postura e alongamentos, power fit/ pump e yoga. 
 
Suspensão do funcionamento de núcleos desportivos municipais 
Crosswater, hidrobike, hidrofitness e hidroginástica, bem como as aulas de 
grupo em espaços interiores das modalidades de ginástica localizada, chi kung, 
mix dance, pilates, postura e alongamentos, power fit/ pump e yoga. 
 
Manutenção de alugueres de instalações desportivas municipais 
Campos de ténis, pista de atletismo e demais instalações utilizadas pelos 
clubes que promovem modalidades desportivas de baixo e médio risco.  
 
Mais se informa que, face às medidas determinadas pela referida Resolução 
do Conselho de Ministros em matéria de comércio a retalho, a Feira de 
Artesanato e Produtos Regionais (Terreiro D. João V, Mafra) funcionará no 
sábado e no domingo, dias 3 e 4 de julho, até às 15h30 (comércio de todos os 
produtos) e até às 19h00 (só produtos alimentares).  
 
Os Mercados Municipais mantêm os seus horários durante os dias úteis e, 
aos fins de semana, passam a funcionar: 

 Mercado Municipal de Mafra – das 07h00 às 15h00 (todos os produtos); 

 Mercado Municipal da Ericeira – ao sábado das 07h00 às 15h30 (todos os 
produtos) e até às 19h00 (só produtos alimentares); domingo das 07h00 às 
15h00 (todos os produtos). 

 
Mafra, 1 de julho de 2021 

 


