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ATA N.º 01/2018 

 

--- Aos onze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito reuniram, no Salão Nobre 

do edifício dos Paços do Município, na Vila de Mafra, os representantes das entidades que irão 

constituir o Conselho Municipal de Turismo de Mafra (CMTM), com a seguinte ordem de 

trabalhos: 1. Instalação do CMTM; 2. Apreciação e votação da ata; 3. Balanço da 

atividade turística em 2017; 4. Apresentação do projeto de Turismo Outdoor; 5. 

Outros assuntos.  -------------------------------------------------------------------------------- 

--- Estiveram presentes: Hélder António Guerra de Sousa Silva, na qualidade de Presidente da 

Câmara Municipal de Mafra; Célia Batalha Fernandes, Vereadora do Turismo da Câmara Municipal 

de Mafra; Maria de Fátima Mendes Alves Ferreira Caracol, Presidente da Junta de Freguesia de 

Mafra, e Joaquim Filipe Abreu dos Santos, Presidente da Junta de Freguesia da Ericeira, como 

representantes das Freguesias do Concelho de Mafra; Mário Pereira, representante do Palácio 

Nacional de Mafra; Paula Simões, representante da Tapada Nacional de Mafra; Mafalda Sofia 

Costa Gabriel, representante da ACISM; Albano Silva, do Hotel Vila Galé e representante do 

setor de hotelaria, que se fez acompanhar por Margarida Isabel Simões Antunes, a qual passará 

a representar esta entidade, como nova Diretora; Diogo José Silos Franco Dias Batalha, gerente 

da Aldeia da Mata Pequena, em representação do setor de alojamento local; Adriana Santos, 

da Cova da Baleia e representante das empresas de animação turística; José Luís de Jesus da 

Silva Pires, representante dos artesãos; Miguel Nuno de Mello Barata de Almeida, Presidente 

da Direção do Ericeira Surf Clube, como representante das associações desportivas e 

recreativas; André Filipe Sebastião Rodrigues, Presidente da Direção da Escola de Música 

Juventude de Mafra, como representante das associações culturais; António Carlos Tomás da 

Costa Serra, representante do Instituto de Cultura Europeia e Atlântica; Henrique José 

Gonçalves Santos Correia, representante da Escola Secundária José Saramago; Maria Catarina 

da Graça Rijo, como representante das Universidades Seniores; António Emanuel Pereira 

Martins, representante do Agrupamento de Centros de Saúde Oeste Sul; Emanuel Francisco 

Esperto Massa, do Destacamento Territorial de Mafra da Guarda Nacional Republicana (GNR), 

como representante das Forças de Segurança; Coronel José Afonso, representante da Escola 

das Armas, que se fez acompanhar pelo Tenente-coronel João Domingos, o qual passará a 

representar esta entidade; James Frost, gerente da Quinta de Santana, em representação do 

setor agroalimentar. ---------------------------------------------------------------------------------
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--- Verificou-se a ausência de Manuel Luís Castelo, Diretor-geral da GIATUL, a qual foi 

justificada, e do representante da AHRESP. ------------------------------------------------------ 

--- Assistiram à reunião Ana Martins, Diretora de Departamento de Desenvolvimento 

Socioeconómico da Câmara Municipal de Mafra, assim como Ana Vaz e Anabela Baginha, do 

secretariado do CMTM. ------------------------------------------------------------------------------ 

--- O Senhor Presidente deu início à reunião quando passavam quarenta e cinco minutos das 

nove horas, dando as boas-vindas aos conselheiros e solicitando que cada um se apresentasse, 

após o que foi introduzido o primeiro ponto da ordem de trabalhos, denominado “Instalação do 

CMTM”, tendo o termo de posse sido entregue pela Diretora do Departamento de 

Desenvolvimento Socioeconómico, Ana Martins, e assinado pelos conselheiros presentes. 

Seguidamente, o Senhor Presidente informou que nomeou, para o secretariado, as técnicas 

Ana Vaz e Anabela Baginha. ----------------------------------------------------------------------- 

--- Introduzindo-se o ponto 2 da ordem de trabalhos, “Apreciação e votação da ata”, e tendo-

se prescindido da leitura integral da mesma, procedeu-se à votação, tendo a ata número um de 

dois mil e dezassete sido aprovada por unanimidade, não participando da votação os membros 

que não estiveram presentes nessa reunião, nomeadamente, Mário Pereira, Paula Simões, 

Albano Silva, António Martins, Margarida Antunes, Adriana Santos, Henrique Correia e 

Catarina Rijo. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Quanto ao terceiro ponto da ordem de trabalhos, “Balanço da atividade turística em 

2017”, o Senhor Presidente começou por salientar as comemorações do tricentenário do Real 

Edifício de Mafra, contando com mais de 100 eventos; destacou, também, a entrega do dossiê 

com a proposta para a inscrição do Real Edifício de Mafra na lista do Património Mundial da 

UNESCO, de modo a que o mesmo seja submetido à apreciação do Comité do Património Mundial, 

sediado em Paris; referiu os vários eventos ligados à música, destacando o Festival Internacional 

de Órgão, a 2.ª edição do Prémio Internacional de Composição – Órgãos do Palácio Nacional 

de Mafra, os Ciclos de Música Bandas Filarmónicas e Orquestra do Concelho de Mafra, de Jazz e 

de Guitarras, o Festival de Música de Mafra Filipe de Sousa, o In’Cantate – Festival de Música de 

Mafra, o In’Musica - Semana Musical de Mafra, o In’Natalis, com concertos de Natal em várias 

igrejas do Concelho, o Sumol Summer Fest, os espetáculos integrados na “Animação de Verão 

na Ericeira”, assim como a concertos a seis órgãos na Basílica do Palácio Nacional de Mafra, com 

destaque para os que contaram com a participação dos coros da Academia de Música de Santa 

Cecília; evidenciou, ainda, os eventos na área do cinema, tais como o cinema ao ar livre e a 

6.ª edição do Portuguese Surf Film Festival; no âmbito da gastronomia, deu nota que foram 
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várias as mostras gastronómicas organizadas, para além da 7.ª edição do Festival do Pão; no 

que diz respeito ao turismo outdoor, destacou a Conferência Internacional de Turismo Outdoor 

e a Surf Summit; no âmbito da promoção, referiu a presença do Município nas conceituadas 

Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) e Feira Internacional de Artesanato (FIA), mas também no 

Greenfest, no Festival do Vinho de Leimen, no Encontro Anual da Rede de Surf Cities e na 

Web Summit; referiu, ainda, variados outros eventos, a exemplo das Marchas Populares, da 

abertura da Galeria Orlando Morais, do Festival de Folclore na Charneca, da comemoração do 

Dia Nacional das Bandas Filarmónicas, do Ericeira Fashion ou do concerto que teve lugar em 

Mafra, no âmbito da cerimónia de apresentação de cumprimentos natalícios do Presidente da 

República ao corpo diplomático, para além do fim de ano na Ericeira, dos vários eventos 

nacionais e internacionais de surf, da Corrida dos Sinos, do 22.º Encontro Mundial de Amigos 

dos 2CV ou da participação, a convite, no 37.º Festival Nacional de Gastronomia de Santarém; 

finalmente, mencionou a importância de projetos da responsabilidade do Município ou em que 

esteve envolvido, tais como o Plano de Gestão da Reserva Mundial de Surf, a adesão pioneira 

ao Programa QuALity, a Confraria do Pão de Mafra ou o projeto Rota Memorial do Convento. 

Concluiu que o Concelho de Mafra registou, em 2017, uma significativa dinâmica, com um 

aumento considerável de visitantes.--------------------------------------------------------------- 

--- Tomou a palavra o conselheiro Mário Pereira, o qual começou por agradecer todo o apoio 

prestado durante o ano de 2017, por parte da Câmara Municipal, da Escola das Armas e do 

Hotel Vila Galé. Salientou as comemorações dos 300 anos do Real Edifício de Mafra, 

considerando que o ano que terminou foi marcado pelas palavras-chave “conhecer” e 

“divulgar”, registando-se mais de 377 mil visitantes do Palácio e os mais de 17 mil 

espetadores nos concertos. Manifestou o desejo de que, em 2018, a cooperação entre as 

várias entidades continuasse, celebrando-se o Ano Europeu do Património, pautado por várias 

iniciativas. Relativamente ao processo de restauro dos carrilhões, informou que se aguarda o 

visto do Tribunal de Contas, elegendo a requalificação deste conjunto instrumental e a 

melhoria das acessibilidades como as apostas para 2018. -------------------------------------- 

--- Interveio a conselheira Paula Simões, a qual começou por assinalar o crescimento do 

número de visitantes na Tapada Nacional de Mafra e uma melhoria dos resultados financeiros, 

o que permitiu efetuar investimentos em infraestruturas, concretizados através de projetos 

apresentados ao Turismo de Portugal, na área da acessibilidade (comboio e entrada da 

Tapada). Estimou que, em 2018, se verificará um novo aumento do número de visitantes. -- 
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--- O conselheiro James Frost, tomando da palavra, informou que, durante o ano findo, foram 

realizados vários eventos na Quinta de Sant’Ana, constatando a presença de mais turistas, 

com predominância para casais estrangeiros, originários de todo o mundo. Seguidamente, 

questionou sobre o ponto de situação da colocação de sinalização indicativa de locais de 

interesse e sobre a utilização de produtos de sulfatação nas beiras de estrada do Concelho. 

Por fim, sugeriu uma maior aposta em percursos BTT ao longo da costa, entendendo existir 

um grande potencial para tal projeto. ------------------------------------------------------------- 

--- O Capitão Massa tomou a palavra, informando que o ano de 2017 ficou marcado por um 

grande número de eventos no Concelho, destacando as comemorações do tricentenário do 

Real Edifício de Mafra, o Sumol Summer Fest (que contou com cerca de 22.000 visitantes), o 

Encontro Mundial dos Amigos dos 2CV, que somou mais de 2.000 2CV e mais de 6.000 

visitantes, assim como os Festejos ligados à Nossa Senhora da Nazaré. Referiu, ainda, o 

esforço efetuado pela GNR no sentido de garantir a segurança dos visitantes, principalmente 

nas zonas balneares, constatando-se uma diminuição da criminalidade no Concelho. Disse 

pretender que, em 2018, o Concelho se caracterize pela segurança, de modo a que as 

expetativas de quem nos visita não saiam goradas. --------------------------------------------- 

--- Em representação do ICEA, António Carlos Serra informou sobre alguns dos projetos que 

aquele Instituto promoverá em 2018, nomeadamente, uma videografia das setes ondas da 

Reserva Mundial de Surf, a abertura do “Caminho da Poesia”, o Festival Literário de Mafra, o 

20.º Curso de Verão, para o qual será efetuado um convite de participação a todas as 

instituições que têm colaborado com o ICEA ao longo da sua existência, assim como a 

realização de um colóquio sobre o envelhecimento ativo. Quanto ao ano de 2017, fez um 

balanço muito positivo. Porém, referiu a sazonalidade como um fator de preocupação para o 

turismo na Ericeira, muito embora reconheça que, no período em apreço, esta tendência foi 

contrariada. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

--- O conselheiro Diogo Batalha, gerente da Aldeia da Mata Pequena, informou que, no seu 

empreendimento, se verificou um incremento de 9% do número de visitantes em relação a 

2016, acompanhado por um aumento no número de pernoitas, contabilizando 54% de 

ocupantes estrangeiros e 46% de nacionais. Referiu, ainda, notar uma maior procura por 

atividades outdoor, nomeadamente caminhadas e BTT. Quanto à limpeza do Rio Lizandro, 

considera-a bem-vinda, mas alertou para a perda do carácter natural do leito. Disse ver, como 

uma oportunidade para o Concelho de Mafra, o facto de Sintra se constituir, atualmente, como 

um destino turístico sobrelotado, especificamente nos meses de julho e agosto. Finalmente, 
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informou sobre um conjunto de atividades que decorreram em 2017, resultantes da presença 

de 66 chefes de cozinha, durante 10 dias, no seu empreendimento. --------------------------- 

--- O conselheiro Miguel Barata de Almeida informou que o Ericeira Surf Clube (ESC) realizou 

21 eventos de surf, durante o ano transato. De seguida, mencionou que considera exagerado 

o número de escolas de surf a funcionar na Ericeira, tal como o número de alunos que estas 

abarcam. Mais considerou que é necessário garantir a segurança nas praias fora da época 

balnear, assim como regular o autocaravanismo em zonas não autorizadas, nomeadamente 

na zona pertencente à Reserva Mundial de Surf, apesar de ter conhecimento que esta última 

preocupação vai ter a sua resolução brevemente. Finalmente, informou que o ESC pretende 

diminuir, em 2018, o número de eventos, face a dificuldades financeiras e de recursos 

humanos, não deixando de agradecer todo o apoio que tem recebido por parte da Câmara 

Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- A conselheira Adriana Santos, da Cova da Baleia, salientou a relevância do património do 

Concelho na procura crescente de atividades de natureza pelos turistas. Destacou o projeto 

da Autarquia, denominado “O meu livro de aventuras. 50 Coisas para fazer antes dos 12 

anos” e dirigido às crianças do 1.º ciclo do ensino básico, integrado na estratégia de turismo 

outdoor. Relativamente a 2017, o balanço da sua atividade é bastante positivo. Considerou 

que a sinalética existente é insuficiente para orientação do turista até aos locais de interesse. 

--- A conselheira Mafalda Gabriel, representante da ACISM, tomou a palavra, salientando o 

acréscimo de visitantes na área da restauração que se verificou no último ano.  -------------- 

--- O Senhor Presidente retomou a palavra, informando que, na área do Alojamento Local, 

Mafra se constitui como o 2.º Concelho da Grande Lisboa. Neste contexto, o Município de 

Mafra tornou-se pioneiro na adesão ao programa “QuALity”, promovido pela AHRESP, visando 

a qualificação da oferta de alojamento local. ----------------------------------------------------- 

--- A conselheira Fátima Caracol iniciou a sua comunicação, salientando a colaboração que a 

Junta de Freguesia de Mafra efetua com outras entidades na realização de eventos, tais como 

as Marchas Populares e o Festival do Pão. Destacou, ainda, o “Cinema ao Ar Livre”, iniciativa 

promovida pela Junta de Freguesia de Mafra, com o apoio da Câmara Municipal. Declarou 

que, em 2018, gostaria de ver concretizada uma descentralização das atividades, por exemplo 

trazendo-as para o Largo Coronel Brito Gorjão, recentemente requalificado. ------------------ 

--- A conselheira Catarina Rijo, como representante da USEMA, informou que esta entidade 

conta, em 2018, com 180 alunos, com idades a partir dos 50 anos, e com 40 professores, 

fazendo parte da RUTIS – Rede de Universidades Seniores. Relativamente ao ano de 2017, 
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destacou um encontro que teve lugar em Mafra e que juntou mais de 1.500 participantes. 

Manifestou o desejo de ver criado um programa de atividades turísticas para seniores. 

Informou que, em 2018, a USEMA irá participar no projeto Eco Escolas, prevendo, também, 

a organização de outra atividade em colaboração com a Fundação Benfica. Finalizando, disse 

que, para este ano, a aposta passará por uma maior dinamização da Universidade. ---------- 

--- O conselheiro José Luís Pires, representante dos artesãos, salientou a necessidade de 

introduzir melhorias no Festival do Pão, nomeadamente, a colocação de melhores instalações 

sanitárias e a diminuição do volume do som da música ambiente. Quanto à feira realizada no 

âmbito do evento “O Natal Chegou à Vila”, lamentou a falta de colaboração dos participantes 

na decoração interior dos stands e apelou à introdução de um maior número de atividades de 

animação. Finalmente, apelou à reedição da exposição de presépios que teve lugar, durante 

vários anos, na Ericeira. --------------------------------------------------------------------------- 

--- O Coronel José Afonso referiu-se à participação ativa da Escola das Armas, nas várias 

atividades realizadas no Concelho de Mafra durante 2017, somando mais de 1.000 pedidos 

de apoio da parte de diversas entidades. Destacou a participação nas comemorações do 

tricentenário do Real Edifício de Mafra, nomeadamente, com as visitas aos subterrâneos, 

constatando que, por razões de segurança, não foi possível atender ao elevado número de 

pedidos de visita. Considerou que estas comemorações contribuíram para a divulgação do 

Real Edifício de Mafra, com destaque para a abertura de espaços normalmente não visitáveis. 

--- O Senhor Presidente da Câmara endereçou o seu agradecimento pelo total apoio prestado 

pela Escola das Armas. ----------------------------------------------------------------------------- 

--- Tomou a palavra o Presidente da Junta de Freguesia da Ericeira, Filipe Abreu, que começou 

por agradecer à Câmara Municipal todas as atividades levadas a efeito na Ericeira, sem as 

quais considera que seria difícil atingir a visibilidade e o número de visitantes registados. 

Seguidamente, identificou que um dos maiores problemas com que se tem debatido é a 

limpeza urbana, face ao número crescente de visitantes e de estabelecimentos noturnos em 

funcionamento. Por outro lado, demonstrou a sua preocupação com o número crescente de 

escolas de surf, considerando que é necessário regulamentar a atividade das mesmas. 

Relativamente ao alojamento local, vê o seu crescimento com preocupação, podendo 

contribuir para um futuro panorama de falta de casas para habitação. Finalmente, apelou às 

forças de segurança para reforço da sua presença nos circuitos principais da Vila, uma vez 

que considera que este simples ato constituirá um fator dissuasor. ----------------------------

--- O Senhor Presidente concordou com a necessidade de garantir a qualidade do alojamento 
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local e de regular a atividade das escolas de surf, situações estas que julga que poderiam ser 

colmatadas através da descentralização de competências. -------------------------------------- 

--- O conselheiro Albano Silva reconheceu que esta dinâmica de eventos promocionais muito 

tem contribuído para a notoriedade do destino, beneficiando o setor hoteleiro. Deixou como 

desafio a contribuição de todas as entidades para a qualificação do alojamento local, do 

número de escolas de surf e da segurança, com o objetivo de valorizar o destino. ------------ 

--- Tomou a palavra André Rodrigues, referindo a diversidade de atividades desenvolvidas 

durante o ano de 2017. Demonstrando-a, referiu os Ciclos de Música que tiveram lugar na 

Casa da Música Francisco Alves Gato, declarando que este espaço cultural é uma aposta 

ganha. Destacou, ainda, os concertos de órgão como uma oportunidade para a divulgação do 

Concelho. Em resposta à maior exigência por parte do público, disse estar convicto de que as 

associações têm vontade de inovar, mas que as parcerias são fundamentais. Questionou 

sobre a instalação do Museu da Música para Mafra. ---------------------------------------------

--- O conselheiro Henrique Correia, em representação da Escola Secundária José Saramago, 

como responsável pela área de turismo ministrada naquela escola, referiu que se verifica uma 

grande procura pelos cursos de Turismo e de Restaurante e Bar, havendo, em contrapartida, 

uma significativa procura de várias empresas por alunos destas áreas para realização de 

estágios. No que diz respeito à empregabilidade, informou que existem vários cenários: 

alguns alunos prosseguem os estudos; outros investem em formação em línguas 

estrangeiras; outros, ainda, entram na vida profissional. ---------------------------------------- 

--- O conselheiro António Martins iniciou a sua participação, informando sobre a campanha 

de divulgação que terá lugar em 2018, visando a boa utilização dos serviços de saúde, a qual 

será feita em cooperação com as autarquias, com o objetivo de qualificar a resposta. -------- 

--- Nesta oportunidade, o Senhor Presidente informou sobre a abertura da Unidade de Saúde 

de Mafra Leste, que teve lugar em 2017, servindo 30.000 utentes, encontrando-se em 

construção a Unidade de Saúde de Mafra Norte, que irá englobar várias valências. Mais 

informou sobre a relocalização, em novas instalações, do Posto da GNR da Ericeira, ainda em 

2017. De seguida, referiu-se às várias questões abordadas nas anteriores intervenções dos 

conselheiros. Declarou que, no âmbito do estacionamento, serão criados mais lugares, revisto 

o regulamento aplicado aos locais com parquímetros e ainda construído um parque intermodal 

na Ericeira. No que diz respeito à regulação do autocaravanismo, informou que serão 

instalados pórticos junto às praias, a fim de evitar a permanência abusiva, para além do que 

serão criadas mais estações de serviço e parques de estacionamento para este tipo de 
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veículos. Seguidamente, informou sobre a realização de concursos para cedência de dois lotes 

no Parque de Campismo da Ericeira, por um período de 20 anos, destinados a lojas/ marcas 

de desporto de deslize, visando a dinamização económica. Quanto ao setor de hotelaria, área 

deficitária do Concelho, deu nota sobre a construção de um hotel de 4 estrelas, localizado 

junto ao Parque Desportivo Municipal de Mafra. Relativamente à Feira de Produtos Artesanais 

que se tem realizado na Rua Eduardo Burnay, na Ericeira, informou que a mesma vai ser 

reordenada e reorganizada, pelo que será temporariamente suspensa. Na área da música, 

deu a conhecer o protocolo celebrado com a Vigararia de Mafra, nos termos do qual a Câmara 

Municipal se compromete a assegurar a manutenção dos órgãos históricos das igrejas da 

Ericeira, Encarnação, Gradil e Livramento, informando ainda sobre a aquisição de dois órgãos, 

um para a igreja de Santo Isidoro e o segundo a instalar na igreja de Santo André, em Mafra. 

Quanto à questão da sinalização, disse considerar que se verificou uma melhoria, 

nomeadamente na uniformização na sinalética de índole comercial. Relativamente à limpeza 

de passeios e bermas de estradas, excetuando as estradas nacionais nas quais a autarquia 

não pode intervir, revelou que tem existido uma preocupação, em conjunto com as 

Freguesias, na diminuição da aplicação de herbicidas, optando-se por produtos naturais ou 

pela limpeza manual. No sentido de potenciar a divulgação dos eventos realizados no 

Concelho, apelou aos membros do Conselho para uma partilha regular de informação, 

aditando que, em 2018, se pretende promover grandes eventos na área do surf. Na área das 

infraestruturas, declarou que é ambição da Câmara Municipal a construção de um Centro 

Multiusos com capacidade para albergar 2.000 pessoas e, no âmbito da educação, a ampliação 

do ensino técnico-profissional para o nível V. ---------------------------------------------------- 

--- Novamente no uso da palavra, a conselheira Fátima Caracol sugeriu a diversificação dos 

temas dos ciclos musicais que têm ocorrido na Casa da Música Francisco Alves Gato, 

acrescentando, ainda, a necessidade de rever a gratuitidade no acesso do público aos 

concertos. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

--- Por sua vez, a conselheira Adriana Santos referiu a falta de colaboradores com formação 

na área das atividades de turismo outdoor, pelo que seria uma mais-valia a aposta na 

disponibilização de cursos profissionais mais vocacionados para este setor.  ------------------- 

--- De seguida, no âmbito do ponto quatro da ordem de trabalhos Apresentação do projeto 

de Turismo Outdoor, a Senhora Vereadora Célia Fernandes fez a sua apresentação. ------- 

--- Neste âmbito, o Senhor Presidente apelou à colaboração dos membros do Conselho, 

através do envio de ideias para o aperfeiçoamento deste projeto. Continuando a sua 
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intervenção, informou sobre a realização da reunião de preparação da época balnear, visando 

a qualidade da oferta e a segurança. ------------------------------------------------------------- 

--- O conselheiro Diogo Batalha interveio, sugerindo a presença do Município e dos seus 

parceiros em feiras turísticas realizadas em países como a Alemanha e a Inglaterra. --------- 

--- Finalmente, o Senhor Presidente referiu a vontade de criar um grupo ativo de trabalho, 

dentro do projeto de Turismo Outdoor, salientando o papel que a Autarquia poderá ter no 

apoio a particulares que queiram estar presentes em feiras internacionais.  ------------------- 

--- Passou-se ao ponto cinco da ordem de trabalhos, denominado “Outros assuntos”, não 

se verificando intervenções.  ---------------------------------------------------------------------- 

--- Antes de finalizar a reunião, o Senhor Presidente deu a indicação para que, nos termos do 

n.º 2 do artigo 3.º do Regulamento do Conselho Municipal de Turismo de Mafra, fossem 

convocados, para as próximas reuniões deste Conselho, os Exmos. Senhores Capitão do Porto 

de Cascais e Vereador da Cultura da Câmara Municipal de Mafra. ------------------------------ 

--- Nada mais havendo a tratar, quando eram 13 horas e 15 minutos, deu por encerrada a 

reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente ata que o Senhor Presidente do Conselho 

Municipal de Turismo de Mafra, Hélder Sousa Silva, vai assinar e que eu, Anabela Baginha, 

redigi e subscrevo.  -------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Presidente  

 

 

__________________________________ 

Hélder Sousa Silva 

 

 

A Secretária 

 

 

__________________________________ 

Anabela Baginha 
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