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Mafra: Efemérides do Concelho. Mafra: Câmara Municipal de Mafra, 1998.
(Parte I – 487 p.; Parte II – 208 p.).
Obra conjunta elaborada por Guilherme José Ferreira de Assunção e Rogério Batalha,
constituída por duas partes, tratando-se da 2.ª edição da Parte I (fac-simile da 1.ª edição
- 1967) e 1.ª edição da Parte II (atualização). A Parte I, escrita e organizada por
Guilherme de Assunção, contém 7882 verbetes no total, reunindo os factos mais
importantes da cronologia do concelho de Mafra, entre 900 e 1965. Inclui um índice
remissivo com 5044 verbetes. O autor foi ex-bolseiro do Instituto de Alta Cultura,
membro de The Hispanic Society of America de Nova Iorque, bibliotecário da
Biblioteca do Palácio Nacional de Mafra, fundador e organizador da Biblioteca
Municipal de Mafra (inaugurada a 11 de março de 1940). Publicou diversos estudos e
obras relativas ao espólio da Biblioteca do Palácio Nacional de Mafra e artigos sobre
várias personalidades do concelho de Mafra, nomeadamente o conhecido livro “À
sombra do Convento” (1.ª edição de 1958). A Parte II, elaborada por Rogério Batalha,
além de registar os acontecimentos mais relevantes da história do concelho de Mafra
dos últimos 33 anos (até novembro de 1998), inclui outros eventos não recenseados
por Guilherme de Assunção, anteriores a 1965 (a partir de 1513). O autor, natural e
residente em Mafra, foi cofundador do jornal mafrense “Juventude”, mais tarde “O
Jovem”. Ocupou o cargo de diretor do jornal bianual “O Rogério”, tendo sido também
o seu fundador. Redator ativo do jornal local “O Carrilhão”, onde chegou a assumir a
direção, tem colaborado com os jornais “Badaladas”, “Ericeira”, “Folha do Café”,
revista “Mafrahoje”, quinzenário “Triângulo” e o extinto “Frente Oeste”. Foi exdiretor adjunto da revista “A Voz do Sénior”, da Universidade Sénior de Mafra. É
repórter e realizador de programas radiofónicos na Rádio do Concelho de Mafra,
nomeadamente do programa “Disto é que eu gosto” (desde 1991), onde foi assessor do
Diretor de Informação. Tem prestado colaboração nas rádios regionais “Rádio
Europa” de Torres Vedras, “Rádio Clube de Sintra”, “Rádio Clube da Lourinhã”,
“Rádio Oásis” e a nível nacional, na “Rádio Difusão Portuguesa”, através da “Antena
Um” e “RDP” de Santarém, Rádio Comercial e Rádio Renascença. Foi o fundador da
Universidade de Mafra para a Terceira Idade, tendo sido membro do Centro Cultural
do concelho de Mafra que ergueu, na Vila de Mafra, uma estátua em bronze do rei D.
João V. No programa da RCM – “Disto é que eu gosto” – lançou a iniciativa da criação

da Associação “Grupo de Homenagem ao Papa Português” de que é vice-Presidente
da Direção, existindo já uma maqueta da estátua de João XXI que será erigida nas
imediações da igreja de Santo André, na Vila de Mafra, onde terá sido prior. Em 1989 a
Câmara Municipal de Mafra atribuiu-lhe a Medalha de Prata de Mérito Municipal pelos
relevantes serviços na área do jornalismo.

