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ATA N.º 01/2016 

 

--- Ao vigésimo quinto dia do mês de maio do ano de dois mil e dezasseis reuniram, 

no Salão Nobre do edifício dos Paços do Município na Vila de Mafra, os 

representantes das entidades que constituem o Conselho Municipal de Turismo 

(CMTM), com a seguinte ordem de trabalhos: 1. Apreciação e votação da ata;2. 

Desenvolvimento do Programa das Comemorações do Tricentenário do Real 

Edifício; 3. Outros assuntos. -----------------------------------------------------------

----Estiveram presente: 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; António Manuel Ramalho Pereira, 

Presidente da Junta de Freguesia de Mafra; Joaquim Filipe Abreu dos Santos, 

Presidente da Junta de Freguesia da Ericeira; Manuel Luís Castelo, Diretor-geral 

da GIATUL; Mafalda Gabriel, em substituição de Domingos Joaquim Filipe dos 

Santos, como representante da ACISM; Albano Silva, Diretor do Hotel Vila Galé 

Ericeira, pelo sector de hotelaria; Fernanda Santos, em substituição de Mário 

Pereira, Diretor do Palácio Nacional de Mafra; Diogo Batalha, gerente da Aldeia da 

Mata Pequena, em representação do sector de alojamento local; Adriana Santos 

em representação de Rogério Martinho, gerente do Parque Aventura Cova da 

Baleia, como representante das empresas de animação turística; José Luís Pires, 

como representante dos artesãos do Concelho; Miguel Barata de Almeida, 

Presidente da Direção do Ericeira Surf Clube, como representante das Associações 

Desportivas e Recreativas do Concelho; André Rodrigues, Presidente da Direção 

da Escola de Música Juventude de Mafra, como representante das associações 

culturais do Concelho; Alice Luís, em substituição de Perpétua Franco, Diretora da 

Escola Secundária de Mafra, como representante dos estabelecimentos de ensino 

com oferta formativa no âmbito do Turismo; Fátima Caracol, como representante 

das Universidades Seniores do Concelho; Joaquim Moura, em substituição de José 

Manuel Gonçalves André, Diretor do Agrupamento de Centros de Saúde Oeste Sul, 

como representante da Unidade Local de Saúde; Primeiro-sargento Rui Ferreira 

em representação do Alferes de Infantaria João Amorim, Comandante de 

Destacamento Territorial de Mafra da Guarda Nacional Republicana (GNR), como 
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representante das Forças de Segurança do Concelho; Tenente-coronel Afonso, em 

representação da Escola de Armas e James Frost, gerente da Quinta de Sant’Ana, 

como representante do sector agroalimentar do Concelho. Assistiram à reunião 

Ana Martins, Diretora de Departamento Socioeconómico, Susan Costa e Ana Vaz, 

que compõem o secretariado do Conselho Municipal de Turismo. ------------------

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

das nove-horas, dando as boas-vindas aos conselheiros. Introduziu o primeiro ponto 

da ordem de trabalhos, denominado “Aprovação e votação da ata”.--------------

----Tendo-se prescindido da leitura integral da ata, procedeu-se à votação. A ata 

número três de dois mil e quinze foi aprovada por unanimidade.-----------------------

----O Senhor Presidente propôs a alteração dos pontos da ordem de trabalhos, 

avançando para o ponto três.------------------------------------------------------------- 

----Não havendo objeções, introduziu o terceiro ponto da ordem de trabalhos, 

“Outros Assuntos”. O Senhor Presidente passou então a informar o Conselho 

sobre alguns pontos importantes para o turismo no Concelho de Mafra 

nomeadamente a candidatura a Património Mundial da Unesco do conjunto 

patrimonial composto pelo Palácio, Convento, Tapada e Jardim do Cerco, cuja 

designação foi alterada passando a incluir o Jardim dado o valor patrimonial 

natural que o mesmo acrescenta. A candidatura foi readmitida na lista indicativa 

dos monumentos sendo que, será iniciado em dois mil e dezasseis o 

desenvolvimento do dossier de candidatura em conjunto com o Palácio Nacional e 

Direcção-Geral do Património Cultural, que deverá ser concluído em dois mil e 

dezassete, sendo a decisão final tomada em dois mil e dezoito. Informou os 

presentes que o Diretor do Palácio Nacional de Mafra, Mário Pereira, foi indicado 

como o responsável principal pelo desenvolvimento da candidatura, tendo todo o 

apoio das instituições que fazem parte do projeto.-----------------------------------

----O Senhor Presidente enumerou ainda os diversos eventos e cerimónias que 

programadas para os próximos meses, destacando o hastear da Bandeira Azul, na 

praia da Foz do Lizandro; A inauguração do Centro de Interpretação da Reserva 

Mundial de Surf e a reabertura do posto de turismo da Ericeira, no dia 3 de junho; 

A presença do Município de Mafra na Feira Internacional de Artesanato, com a 

participação dos artesãos do Concelho, trabalhando ao vivo; o evento Vinhos na 
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Rua Augusta, no âmbito da Comissão Vitivinícola da Região de Lisboa. Destacou 

também o Festival do Pão, e o Encontro Anual da Rede de Universidades da 

Terceira Idade (R.U.T.I.S.). Referiu, ainda, o Prémio Internacional de Composição 

que pretende aumentar o reportório de peças tocadas a seis órgãos. No âmbito da 

Rede Internacional de Surf Cities, informou sobre a realização de uma Conferência 

Internacional em outubro, com a participação das cidades que fazem parte da 

rede.-------------------------------------------------------------------------------------

----Feita a enumeração de alguns eventos relevantes para o Município, o Senhor 

Presidente revelou a intenção da criação de um protocolo entre a Câmara Municipal 

de Mafra, o Conservatório da Música de Mafra, a Vigararia e o Palácio Nacional de 

Mafra, com o intuito de possibilitar a criação uma classe de ensino de órgão 

histórico e uma classe de carrilhão. Este protocolo será coroado com a assinatura 

de um outro, este já na sua fase final de concretização, para a aquisição de um 

órgão, a ser colocado na Igreja de Santo André, em Mafra. Este instrumento terá 

uma dupla função, sendo que permitirá o ensino e, ainda, poderá ser utilizado para 

realização de concertos. ---------------------------------------------------------------

----Após a sua intervenção, o Senhor Presidente passou a palavra ao Conselho 

para saber qual a opinião dos mesmos relativamente a esta matéria. ------------- 

----Interveio James Frost que referiu que o ano de dois mil e dezasseis estava a 

ser muito forte ao nível da realização de eventos e do enoturismo.-----------------

---- O conselheiro André Rodrigues considerou o projeto de colocar um órgão na 

Igreja de Sto. André bastante benéfico para dinamização da música em Mafra. ---

----O Senhor Presidente informou ainda o Conselho sobre a realização do Ciclo de 

Música com as Bandas Filarmónicas e Orquestra do Concelho de Mafra e do Ciclo 

de Jazz na Casa de Música Francisco Alves Gato, que tiveram uma grande 

aceitação do público. Outro evento, igualmente ligado à música será o “Festival de 

Música de Mafra – Filipe de Sousa”, realizado em parceria com a Fundação Jorge 

Alvares, e que trará a Mafra pianistas de renome internacional e nacional. --------

----Na área da saúde, o Senhor Presidente do Conselho mencionou a construção 

do Centro de Saúde Mafra/Malveira/Milharado e o projeto do novo Centro de Saúde 

de Mafra, na perspetiva de que Mafra tenha médicos de família para todos os seus 

habitantes. Referiu a intenção de criar incentivos para a fixação de novos médicos 
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no Concelho.----------------------------------------------------------------------------

-----Tomou a palavra Joaquim Moura, que congratulou o número de eventos que 

se realizam no Concelho de Mafra e a qualidade dos mesmos e referiu a 

importância de parcerias com as autarquias locais no sentido de melhorar a 

qualidade dos cuidados de saúde prestados à população; quanto aos recursos 

humanos, informou que praticamente cinquenta por cento dos médicos colocados 

no concurso de junho serão colocados no Concelho de Mafra. Agradeceu também 

o apoio da Câmara na atribuição das viaturas, porque sem elas não seria possível 

haver unidade de cuidados na comunidade, referindo que a equipa de Mafra é 

extraordinária, sendo a nível do Agrupamento dos Centros de Saúde (A.C.E.S.) a 

mais dinâmica. Informou que, possivelmente no final do ano, em Outubro, se 

tenha, a nível do Agrupamento dos Centros de Saúde (A.C.E.S.) uma rede de 

cuidados paliativos em pleno funcionamento. Mencionou que a falta de médicos 

formados em cursos avançados paliativos tem sido um grande obstáculo.---------

----Terminada a intervenção, o Senhor Presidente informou os presentes que irá 

regressar ao Tribunal de Mafra uma instância específica de Família e Menores. ---

----No âmbito do Turismo Outdoor informou que o Município está a aderir a um 

projeto internacional, uma parceria que utiliza fundos europeus e integra um 

conjunto de municípios internacionais num projeto comum que visa o 

desenvolvimento do turismo ativo.----------------------------------------------------

----No uso da palavra, Adriana Santos congratulou o dinamismo do Município e 

informou os presentes que, cada vez mais, o turista procura aliar o turismo cultural 

ao desporto em contato com a natureza. Referiu um aumento da procura por parte 

das escolas e das próprias famílias.---------------------------------------------------

----Interveio o conselheiro Manuel Castelo que fez referência à sétima edição do 

Sumol Summer Fest, que se realiza no Ericeira Camping. ---------------------------

----No uso da palavra, o Senhor Presidente referiu que já se encontra concluído o 

projeto para a realização do Festival do Ouriço de dois mil e dezassete, 

mencionando a importância das confrarias na divulgação e desenvolvimento dos 

produtos locais.-------------------------------------------------------------------------

----Interveio o conselheiro Albano Silva que referiu o investimento que tem sido 

feito no hotel. Sugeriu também a alteração da data de realização do Festival do 
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Ouriço.----------------------------------------------------------------------------------

----Antes de passar a palavra ao conselheiro Tenente-coronel Afonso, o Senhor 

Presidente do Conselho Municipal agradeceu à Escola das Armas a parceria nos 

diversos eventos, e sublinhou a forma como a instituição tem encarado a ligação 

civil-militar.-----------------------------------------------------------------------------

----Tomou a palavra o Tenente-coronel Afonso que agradeceu as palavras do 

Senhor Presidente e referiu, de forma genérica, o apoio dado pela Escola das 

Armas às diversas entidades que pretenderam realizar eventos no espaço. Aludiu 

ainda o protocolo estabelecido entre a Escola das Armas e uma escola do Concelho, 

no âmbito da equoterapia. --------------------------------------------------------_---

----No uso da palavra, o conselheiro Filipe Abreu referiu a importância de 

descentralizar o turismo, não devendo o mesmo cingir-se apenas à Ericeira.------

----De seguida interveio o conselheiro António Ramalho que destacou a realização 

de uma caminhada junto às margens dos rios, que teve uma grande adesão por 

parte do público, e, neste seguimento referiu a importância da limpeza das 

margens.--------------------------------------------------------------------------------

----Tomou a palavra o Primeiro-sargento Rui Ferreira, que sublinhou que iria existir 

um reforço da segurança nas praias, com patrulhas regulares e com apoio da 

unidade de cavalaria. Divulgou também a realização do trail da GNR ‘Famílias 

contra a violência’ que se irá realizar no mês de setembro.-------------------------

----Terminada a intervenção, o Senhor Presidente do Conselho fez alusão à 

construção de estacionamentos no Concelho, nomeadamente na vila de Mafra.---

----Interveio Miguel Barata de Almeida que fez um resumo das atividades 

desenvolvidas pelo Ericeira Surf Clube até à data e enumerou futuros eventos. 

Realçou ainda as parcerias feitas, no âmbito social, com a Universidade Sénior de 

Mafra (U.S.E.M.A.) e com a Associação Para a Educação e Reabilitação de Cidadãos 

Inadaptados de Mafra (A.P.E.R.C.I.M.).-----------------------------------------------

----O conselheiro Diogo Batalha fez uso da palavra referindo a importância que os 

eventos têm para a consolidação do destino e fixação de hóspedes, fazendo ainda 

referência ao aumento da procura de Turismo Outdoor. Manifestou também o 

desagrado pelos odores provenientes da estação de tratamento de resíduos 

sólidos, Tratolixo, que se fazem sentir também na Aldeia da Mata Pequena.-------
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----Interveio Fernanda Santos que mencionou a dificuldade sentida pelo Palácio 

em chegar a novos públicos, dando como exemplo os surfistas, referindo ainda 

que muitas das iniciativas desenvolvidas não são do conhecimento do Palácio. 

Desta forma, sugeriu a centralização e partilha de informação de todos os 

eventos.---------------------------------------------------------------------------------

----Tomou a palavra Mafalda Gabriel que destacou o crescente aumento de 

estabelecimentos de Alojamento Local e Estabelecimentos de Restauração e 

Bebidas.---------------------------------------------------------------------------------

----No uso da palavra Alice Luís informou que a escola se disponibiliza para a 

divulgação dos eventos, bem como para a disponibilização de estagiários para 

presença nos mesmos. Agradeceu ainda a todas empresas que se disponibilizaram 

para acolher os estágios e solicitou apoio para a deslocação de alguns alunos para 

o local de estágio.-----------------------------------------------------------------------

----O Senhor Presidente interveio convidando a Escola Secundária José Saramago 

a estar presente nas comemorações do dia da Escola das Armas.------------------

----O conselheiro José Luís Pires tomou a palavra reforçando a disponibilidade dos 

artesãos na participação nos eventos e falou na possibilidade da Câmara Municipal 

de Mafra organizar um evento nacional dedicado à cerâmica.-----------------------

----Interveio a conselheira Fátima Caracol, agradecendo a disponibilidade de todas 

as entidades para a realização do Encontro das Universidades Séniores, em Mafra, 

com a participação de cinquenta universidades de todo o país. Congratula também 

a realização do protocolo para a instalação de um órgão na Igreja de Santo André.-

-----O Senhor Presidente introduziu o ponto dois da ordem de trabalhos 

”Desenvolvimento do Programa das Comemorações do Tricentenário do Real 

Edifício”. Acrescentou que, respeitando a autonomia de todas as entidades 

envolvidas com o Real Edifício, a Câmara Municipal de Mafra a liderará o processo 

que envolve as comemorações do tricentenário do lançamento da primeira pedra. 

Informou os presentes que foi criada uma comissão alargada composta por 

representantes de todas as entidades, com o objetivo de desenvolver um 

programa de eventos, que se iniciará a dezassete de novembro de dois mil e 

dezasseis e cujo término será no dia dezassete de novembro de dois mil e 

dezassete. Dada esta informação, o Senhor Presidente enumerou alguns dos 
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principais eventos que irão acontecer.--------------------------- ---------------------

----Após intervenção do Senhor Presidente, Fernanda Santos referiu a sua 

preocupação relativamente às atividades, expressando que o principal objetivo das 

mesmas deverá ser deixar obra feita, dando como exemplo a necessidade de 

construção de um elevador no Palácio, para que o mesmo seja acessível a pessoas 

com mobilidade reduzida.--------------------------------------------------------------

----Interveio de seguida a conselheira Fátima Caracol que relembrou um filme que 

foi feito sobre o Memorial do Convento, com a participação de alunos da USEMA; 

e que seria interessante que o mesmo fosse divulgado.----------------------------- 

----Nada mais havendo a tratar, a reunião foi dada por terminada, quando 

passavam trinta e cinco minutos das doze horas, da qual, para constar, se lavrou 

a presente ata que vai ser assinada por Ana Vaz, que a lavrou, e pelo Senhor 

Presidente do Conselho Municipal de Turismo, Hélder Sousa Silva.----------------- 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

  

 

 

 


