
 

CÂMARA MUNICIPAL DE MAFRA 
  

 

 1 

 

ATA N.º 01/2017 

 

--- Ao nono dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezassete 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 de Mafra (CMTM), 

com a seguinte ordem de trabalhos: 1. Apreciação e votação da ata; 2. Balanço 

da Atividade Turística em 2016; 3. Apresentação do Programa das Comemorações 

do Tricentenário do Real Edifício de Mafra; 4. 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; Joaquim Filipe Abreu dos Santos, Presidente 

da Junta de Freguesia da Ericeira, e António Manuel Ramalho Pereira, Presidente 

da Junta de Freguesia de Mafra, como representantes das Freguesias do Concelho 

de Mafra; Manuel Luís Castelo, Diretor-geral da GIATUL; Mafalda Gabriel, 

representante da ACISM; Diogo Batalha, gerente da Aldeia da Mata Pequena, em 

representação do setor de alojamento local; José Luís Pires, 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; António Carlos Tomás Serra, representante do Instituto de Cultura 

Europeia e Atlântica; André Rodrigues, Presidente da Direção da Escola de Música 

Juventude de Mafra, como representante das associações culturais do Concelho; 

Capitão Emanuel Massa, como representante das Forças de Segurança do 

Concelho; Fátima Caracol, como representante das Universidades Seniores do 

Concelho; Tenente-coronel Afonso Miguel, Representante da Escola das Armas. –

--- Verificaram-se as ausências de Mário Pereira, representante do Palácio Nacional 

de Mafra; Paula Simões, representante da Tapada Nacional de Mafra; Filomena 

Diegues, representante da AHRESP; Albano Silva, representante do Hotel Vila 

Galé; Rogério Martinho, representante da Cova da Baleia; Alice Luís, representante 

da Escola Secundária José Saramago; e António Martins, representante do 

Agrupamento de Centros de Saúde Oeste Sul. ---------------------------------------

--- Assistiram à reunião Ana Martins, Diretora de Departamento de 
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Desenvolvimento Socioeconómico da Câmara Municipal de Mafra, e Susan Costa, 

que pertence o secretariado do CMTM. ----------------------------------------------- 

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

das nove horas, dando as boas-vindas aos conselheiros e apresentando 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, tendo a 

ata número um de dois mil e dezasseis sido aprovada por unanimidade. O Capitão 

Emanuel Massa não participou da votação, por não ter estado presente na reunião. -

--- Passou-se, de seguida, ao segundo ponto da ordem de trabalhos “Balanço da 

Atividade Turística em 2016”, tendo o Senhor Presidente começado por salientar 

que fazer um balanço se revela muito oportuno. Começou por referir os eventos 

ligados à música, destacando o Ciclo de Música Bandas Filarmónicas e Orquestra, o 

Ciclo de Música de Jazz, o Ciclo de Música de Guitarras e o Festival de Música Filipe 

de Sousa. Referiu-se, ainda, ao Sumol Summer Fest, aos espetáculos integrados na 

“Animação de Verão na Ericeira” e aos concertos a seis órgãos na Basílica do Palácio 

Nacional de Mafra. Deu destaque, ainda, ao espetáculo piromusical com a 

Orquestra Sinfónica do Exército, que marcou o início das comemorações dos 300 

anos do lançamento da primeira pedra do Real Edifício de Mafra, que decorreu no 

dia 17 de novembro de 2016. Concluiu que, em matéria de cultura e, 

nomeadamente, de música, o Concelho de Mafra registou, em 2016, uma 

significativa dinâmica. No que diz respeito à gastronomia, recordou que foi 

realizada nova edição da mostra gastronómica “Sabores da Tapada Real”, do 

Festival do Ouriço, do Festival do Pão e do Festival do Marisco de Ribamar. No que 

diz respeito ao surf e ao outdoor em geral, destacou alguns dos eventos realizados, 

evidenciando ainda a abertura do Centro de Interpretação da Reserva Mundial de 

Surf da Ericeira. Ainda no que concerne à Reserva, salientou que a criação do 

Conselho de Gestão veio introduzir uma nova dinâmica de acompanhamento e 

monitorização, com três objetivos: preservar a orla costeira e a sua paisagem 

natural; dinamizar a economia local; e promover e divulgar o destino. Recordou 

que, em 2016, se realizou o V Encontro Anual da Rede Mundial de Surf Cities. 

Ainda na área do surf e dos grandes eventos, fez referência que o Município de 

Mafra ganhou a candidatura para acolher o evento Surf Summit, inserido na Web 
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Summit. No âmbito da 1.ª Conferência Internacional de Turismo Outdoor, lembrou 

que foi anunciado o novo posicionamento do Concelho, consolidando-o no âmbito 

deste setor estratégico. O Presidente informou que, já no dia 22 de janeiro de 

2017, se procedeu à entrega do dossiê da candidatura do Palácio/ Convento/ 

Tapada/ Jardim do Cerco a Património Mundial da UNESCO, concretizando uma 

ambição há muito desejada. De seguida, deu nota de que, em 2017, Mafra 

receberá a reunião anual da ECHO, rede europeia das cidades com órgãos 

históricos, a qual integrará um ciclo de concertos. No que diz respeito à promoção, 

referiu-se à participação do Município de Mafra na edição de 2016 da Bolsa de 

Turismo de Lisboa, assim como na Feira Internacional de Artesanato e no evento 

“Vinhos na Rua Augusta”. Seguidamente, informou que, face ao grande 

crescimento do alojamento local no Concelho, e sendo Mafra o segundo município 

da Área Metropolitana de Lisboa com maior volume de crescimento, logo depois 

de Lisboa, se torna urgente a sua qualificação, pelo que a Câmara Municipal de 

Mafra se encontra na fase de adesão ao Programa Quality, num trabalho de 

parceria com a AHRESP. Mais informou que o Município de Mafra aderiu à 

Associação das Cidades e Vilas de Cerâmica, cuja constituição se encontra na fase 

final, sendo que, durante o ano corrente, a associação levará a cabo uma ação 

denominada “Bom dia Cerâmica”. Para finalizar, o Presidente informou ter estado 

presente numa conferência da Associação Portuguesa das Empresas de Eventos e 

Animação Turística, tendo sido convidado para fazer uma apresentação sobre a 

Reserva Mundial de Surf da Ericeira e o turismo outdoor. --------------------------- 

--- Tomou a palavra a conselheiro Manuel Luís Castelo, dando nota de que, no 

Parque de Campismo da Ericeira, foi registado um aumento de afluência, quer da 

parte de utentes, quer da parte de visitantes. Mencionou que o Rally 2 CV se irá 

realizar na Ericeira, na última semana de julho, informando que, até ao momento, 

estão inscritos cerca de 700 participantes, número que irá aumentar, contribuindo 

para trazer uma dinâmica acrescida à Ericeira. --------------------------------------

--- O conselheiro Capitão Emanuel Massa, no uso da palavra, referiu que Mafra é 

um Concelho seguro, surgindo esporadicamente alguns problemas, mas que são 

pontuais e não põem em causa a segurança dos munícipes e visitantes. ----------

--- Por parte do Ericeira Surf Clube, o conselheiro Miguel Barata de Almeida referiu 
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que se realizaram 18 eventos do circuito da Ericeira, nos quais participaram, na 

modalidade de surf, 280 atletas e em bodyboard 110. Em provas de surfing na 

Ericeira participaram, em 2016, entre 850 a 900 atletas. O Ericeira Surf Clube 

aumentou o número de sócios e também aumentou, em 31%, o número de 

federados. Informou que o clube já tem agendadas, para 2017, formações 

modelares para treinadores de surf, para além de eventos já aprovados pela 

Federação Portuguesa de Surf, dos quais destacou o Campeonato Nacional de Surf 

Masters. Manifestou a sua preocupação quanto ao elevado número de 

autocaravanistas, que permanecem junto às praias e às arribas, deixando lixo, 

assim como ao elevado número de escolas de surf, ao crescimento do alojamento 

local e à atual situação do porto de pesca da Ericeira. -------------------------------

--- Tomou a palavra o conselheiro António Carlos Serra, que destacou o trabalho 

que tem estado a ser desenvolvido a propósito das comemorações dos 300 anos 

do lançamento da primeira pedra do Real Edifício de Mafra e também do turismo 

outdoor. Quanto ao 19.º Curso de Verão do ICEA, que se realizará nos dias 2 e 3 

de junho, informou que terá como tema o Turismo Sustentável, contando com a 

participação da Câmara Municipal que fará a apresentação do projeto de Turismo 

Outdoor. Informou, ainda, que o ICEA está a concretizar um filme sobre a Reserva 

Mundial de Surf na perspetiva dos fundos marinhos das sete ondas, com a 

colaboração da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.------------------

--- O conselheiro Diogo Batalha começou por dizer que o Programa Quality é, sem 

dúvida, uma forma de aumentar a fasquia da qualidade no alojamento local. 

Acrescentou que o trabalho necessário é transformar o visitante em turista, muito 

embora o número de dormidas tenha vindo a aumentar, pelo que é oportuna a 

criação de pontos de interesse que sejam suficientes para justificar a estadia no 

Concelho. Aditou que, pese embora a Câmara Municipal esteja a fazer trabalho 

neste âmbito, a Tapada Nacional de Mafra está subaproveitada, tanto mais que a 

dinâmica sentida, infelizmente não se verifica neste momento. Acrescentou que 

outro local com potencial é o Palácio dos Marqueses de Ponte de Lima, alvo de 

uma excelente recuperação, mas que, na divulgação, poderia ser mais dinamizado. 

--- A conselheira Mafalda Gabriel informou que a ACISM irá promover formação 

profissional a nível de línguas e de atendimento ao público destinado aos 
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comerciantes com o objetivo de melhorar os serviços prestados na área do 

atendimento ao público. ---------------------------------------------------------------

---- A conselheira Fátima Caracol considerou que deveriam existir, em Mafra e na 

Ericeira, mais polos de Wi-Fi gratuito, uma vez que são muito procurados pelas 

camadas mais jovens. Relativamente aos festivais, considerou que deveriam ser 

mais diversificados, sugerindo a realização de um Festival do Fado e/ou Festival 

de Bandas de Garagem. ---------------------------------------------------------------

--- No seguimento desta intervenção, o Senhor Presidente informou que estão a 

finalizadas negociações para colocação de dois spots de Wi-Fi gratuito, um em 

Mafra e outro na Ericeira. --------------------------------------------------------------

--- Interveio o conselheiro José Luís Pires, referindo a boa organização de todos 

os eventos, apenas indicando que a Feira de Natal poderia ter mais 

entretenimento. Mencionou, igualmente, a falta de policiamento, aos fins de 

semana, no centro de Mafra, o que leva ao estacionamento indevido. ------------- 

--- O Senhor Presidente introduziu o terceiro ponto da ordem de trabalhos, 

“Apresentação do Programa das Comemorações do Tricentenário do Real 

Edifício de Mafra”, fazendo uma breve descrição dos eventos integrados e 

procedendo à distribuição dos respetivos folhetos. ---------------------------------- 

--- Interveio o conselheiro Tenente-Coronel Afonso Miguel, referindo-se aos 

inúmeros pedidos de realização de visitas aos subterrâneos do Palácio Nacional de 

Mafra e informando sobre as razões que, do ponto de vista operacional e da 

segurança, impossibilitam o aumento do número de visitantes. --------------------

--- Passou-se ao ponto quatro da ordem de trabalhos, denominado “Outros 

assuntos”, não se verificando intervenções. ----------------------------------------

--- Nada mais havendo a tratar, a reunião foi dada por terminada, às 11:30 horas, 

da qual, para constar, se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor 

Presidente do Conselho Municipal de Turismo de Mafra, Hélder Sousa Silva, e por 

Susan Costa, que a lavrou. ------------------------------------------------------------ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 


