CÂMARA MUNICIPAL DE MAFRA
ATA N.º 02/2018
--- Aos dez dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito reuniram, no Salão Nobre do edifício
dos Paços do Município, em Mafra, os representantes das entidades que, nos termos do número
1 do artigo 3.º do Regulamento do Conselho Municipal de Turismo de Mafra, constituem o
Conselho Municipal de Turismo de Mafra, com a seguinte ordem de trabalhos: 1. Apreciação e
votação da ata; 2. Balanço das atividades turísticas no 1.º semestre de 2018; 3 .
Projeto

de

atividades turísticas p a r a o 2.º semestre de 2018; 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; 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; Teresa Amaral, em
representação do Palácio Nacional de Mafra; Manuel Luís Castelo, representante da Giatul;
Patrícia Abreu, por impedimento de Ana Jacinto, em representação da Associação de
Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP); Margarida Antunes, do Hotel Vila
Galé e representante do setor de hotelaria; Diogo José Silos Franco Dias Batalha, gerente da
Aldeia da Mata Pequena, em representação do setor de alojamento local; 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 (ICEA); Henrique José
Gonçalves Santos Correia, representante da Escola Secundária José Saramago; Maria
Catarina da Graça Rijo, como representante das Universidades Seniores; Emanuel Francisco
Esperto Massa, do Destacamento Territorial de Mafra da Guarda Nacional Republicana (GNR),
como representante das Forças de Segurança; James Frost, gerente da Quinta de Sant’Ana,
em representação do setor agroalimentar. --------------------------------------------------------- No âmbito do previsto no n.º 2 do artigo 3.º do Regulamento do Conselho Municipal de
Turismo de Mafra, esteve presente Jorge Mota, em representação da Autoridade Marítima
Nacional, no impedimento de Rui Terra. ---------------------------------------------------------Praça do Município ● 2644-001 ● Mafra
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CÂMARA MUNICIPAL DE MAFRA
--- Assistiram à reunião o Vereador da Cultura, António Felgueiras, o Chefe da Divisão de
Turismo, Cultura e Desporto, Gonçalo Ferreira, e Anabela Baginha, do secretariado do CMTM.
--- Verificou-se a ausência de Alexandre Parracho, em representação dos Serviços Municipais
de Ambiente, bem como dos representantes da Tapada Nacional de Mafra, das empresas de
animação turística, da Unidade Local de Saúde e da Escola das Armas. ------------------------- O Senhor Presidente deu início à reunião quando eram 11 horas e 30 minutos, dando as
boas-vindas aos conselheiros e agradecendo o trabalho feito, até ao momento, neste Conselho.
--- De seguida, foi introduzido o primeiro ponto da ordem de trabalhos, denominado
“Apreciação e votação da ata”. Tendo os conselheiros prescindido da leitura integral da
mesma, procedeu-se à votação, tendo a ata número um de dois mil e dezoito sido aprovada por
unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------- Introduzindo-se o ponto 2 da ordem de trabalhos, “Balanço das atividades turísticas
no 1.º semestre de 2018”, o Senhor Presidente começou por salientar os eventos na área
da música, nomeadamente: Ciclos de Música, participação no Eurovision Village, II Festival
Internacional de Órgão de Mafra, 3.ª edição do Festival de Música de Mafra Filipe de Sousa
atuação da Orquestra Sinfónica da Escola Superior de Artes Aplicadas do Instituto Politécnico
de Castelo Branco. Na área da gastronomia, referiu o 4.º Festival Internacional do Ouriço-doMar e o 3.º Festival do Polvo da Ericeira. Já na área do surf/ outdoor, destacou os vários
campeonatos que tiveram lugar em praias do Concelho de Mafra. No âmbito da promoção do
território natural e das potencialidades do turismo de natureza, mencionou a participação da
Autarquia na Bolsa de Turismo de Lisboa e em diversas feiras, nacionais e internacionais,
designadamente: Sevatur, em San Sebastian (Espanha); B-Travel, em Barcelona (Espanha);
Expovacaciones, em Bilbao (Espanha); Feira Ibérica de Turismo, na Guarda; Feira Nacional
do Porco, no Montijo. Referiu, ainda, o novo Guia Turístico, inspirado nas marcas “M” de Mafra
e “E” de Ericeira, o qual irá ser vendido nos Postos de Turismo de Mafra e Ericeira. De seguida,
enumerou outras atividades, de âmbito diversificado, com relevância na promoção turística:
a constituição da Associação Portuguesa das Cidades e Vilas de Cerâmica (APTCVC); as
comemorações do Dia do Município; a oferta formativa na área da restauração; a elaboração
do Plano de Gestão da Reserva Mundial de Surf da Ericeira; a elaboração de candidatura à
Certificação de Destino Turístico Sustentável; a distinção do Ericeira Camping com a
atribuição do galardão “Green Key”; a assinatura do protocolo para a criação de uma bolsa
de nadadores-salvadores no Concelho de Mafra; a abertura da época balnear, a qual informou
ter decorrido de forma tranquila; a atribuição dos galardões “Bandeira Azul” a seis praias e a
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Bandeira “Praia Acessível” a cinco praias; o projetado Parque Ecológico da Reserva Mundial
de Surf da Ericeira, para o qual solicitou os contributos dos conselheiros; a colocação de
pórticos para impedir a entrada de autocaravanas nos principais acessos às ondas da Reserva
Mundial de Surf, informando, como alternativas para estes utilizadores na Ericeira, a utilização
do parque de campismo e, futuramente, do parque de estacionamento na zona da Foz do
Lizandro, que terá lugares destinados às autocaravanas. ----------------------------------------- De seguida, o Senhor Presidente introduziu o ponto 3 da ordem de trabalhos, “Projeto
de atividades turísticas para o 2.º semestre de 2018”. No âmbito da música, destacou
o Sumol Summer Fest, o Festival do Pão, o Ciclo de Música Guitarras, a Animação de Verão
na Ericeira e os Concertos de Órgãos. Relativamente a estes últimos, informou sobre o
protocolo celebrado, no Dia do Município, entre a Câmara Municipal de Mafra, a Direção Geral
do Património Cultural e o Palácio Nacional de Mafra, para a manutenção dos seis órgãos.
Quanto aos eventos ligados ao surf e ao outdoor, enumerou os seguintes: Seminário
Coastwatch (GEOTA), a ter lugar nos dias 12 e 13 de julho; o Circuito de Qualificação da
World Surf League QS 10.000, em setembro, na Ericeira; a Conferência Internacional de
Turismo Outdoor; a Campanha ABAE “O mar que respiramos, no âmbito do tema
“Sustentabilidade Ambiental”; o Encontro Anual da Rede Internacional de Surf Cities, este
ano em San Sebastian, Espanha; a criação da Rede Portuguesa de Surf. No âmbito da
promoção, informou que o Município participará na Feira Internacional de Artesanato de
Lisboa, na Surf Expo, que se irá realizar em Orlando, Flórida, nos Estados Unidos da América,
e na Feira de Turismo Intur, em Valladolid, Espanha. Na área das artes cinematográficas,
informou sobre a realização de novas edições do cinema ao ar livre e sobre o Portuguese Surf
Film Festival. Deu nota que, no último mês do ano, se realizará “O Natal Chegou à Vila” e os
festejos de fim de ano na Ericeira. ----------------------------------------------------------------- O Presidente introduziu o ponto 4 da ordem de trabalhos, “Outros assuntos”, dando a
palavra aos conselheiros. --------------------------------------------------------------------------- Em representação do Palácio Nacional de Mafra, tomou a palavra Teresa Amaral,
destacando o arranque das obras de restauro dos carrilhões, para o que foi fundamental o
empenho da Autarquia, que agradeceu. Referiu, também, o apoio municipal relativamente ao
restauro dos órgãos. De seguida, informou sobre a redução de visitantes verificada de acordo
com os dados do 1.º semestre de 2018 (156.210), a qual atribui à saída do curriculum escolar
da obra de José Saramago, “Memorial do Convento”. --------------------------------------------- O Senhor Presidente lamentou a diminuição de visitantes resultantes de visitas de estudo,
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registando positivamente o número de visitas de turistas. Entretanto, lançou um repto: a
organização

de

visitas

guiadas

que

incluam

locais

normalmente

não

visitados,

nomeadamente, à exposição “Do Tratado à Obra”. ------------------------------------------------ Tomou a palavra o conselheiro Miguel Barata de Almeida, informando sobre as próximas
atividades do Ericeira Surf Clube. Disse ser da opinião de que a colocação de pórticos junto
às praias resolveu parte do problema de ocupação abusiva das autocaravanas, faltando
impedir também o acesso das caravanas mais pequenas. Quanto à edição de 2018 do Sumol
Summer Fest, declarou que a mesma foi bem-sucedida, desejando que se mantenha na
Ericeira. Porém, disse temer que este evento possa vir a ser prejudicial à preservação do
futuro Parque Ecológico da Reserva Mundial de Surf da Ericeira. Solicitou, de seguida,
informação sobre o horário de funcionamento dos bares na Ericeira. ----------------------------- Em resposta, o Senhor Presidente esclareceu que, ao contrário dos anos anteriores nos
quais a Autarquia tem prolongado o horário até às 03h00, este ano foi estabelecido o limite
até às 02h00. Informou, ainda, que a partir da 01h00 os estabelecimentos estão obrigados a
reduzir o volume da música ambiente e a fechar as esplanadas. Mais informou que foram
marcados limites para a ocupação dos espaços públicos pelas esplanadas, face a abusos
detetados. -------------------------------------------------------------------------------------------- Tomou a palavra Diogo Batalha, lembrando o desígnio definido nas primeiras reuniões
deste Conselho: transformar os visitantes em turistas. Disse acreditar que essa conquista foi
feita, comprovada pelo aumento no número de dormidas, com novos mercados e
nacionalidades. Informou sobre a inauguração em agosto, na Aldeia da Mata Pequena, de
uma receção com biblioteca e mercearia. Considerou importante a existência de parcerias
para que a informação circule e seja dada aos hóspedes. Apelou, finalmente, à preservação
da Aldeia de Broas e do Penedo do Lexim, tendo em vista a sua utilização turística. ----------- Voltou a usar da palavra o Senhor Presidente da Câmara, informando da abertura de uma
nova unidade hoteleira de 4 estrelas na Ericeira, denominada “You and the Sea”, bem como
do Aktion Ericeira Surf Hostel, com uma oferta de cerca de 90 camas. Informou que,
futuramente, se prevê a abertura de um hostel na Foz do Lizandro, com mais de 100 camas
e, finalmente, a abertura, em 2019, de um hotel junto à Praia da Calada, o qual será inovador
ao conjugar o alojamento com experiências virtuais. Deu nota que, em Mafra, para além da
requalificação do Hotel Castelão, foi já realizada a escritura de venda do terreno em frente
ao Parque Desportivo Municipal, no qual está projetada a construção de um hotel, ligado ao
tema da música. -----------------------------------------------------------------------------------
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--- O representante do ICEA, António Carlos Serra, alertou para o perigo da massificação
motivada pelo turismo. Transmitiu o agrado do ICEA por todos os investimentos já realizados
ou projetados para o Concelho, muito embora persista a preocupação dos seus efeitos na
sustentabilidade, pelo que deve ser feita uma aposta na prevenção, conforme sente já estar
a ser levada a cabo. ---------------------------------------------------------------------------------- Margarida Antunes tomou a palavra, informando sobre o número de quartos ocupados no
Hotel Vila Galé, na Ericeira, registando um tipo de ocupação mais ligado à realização de
seminários, provavelmente devido à proximidade de Lisboa. Lamentou as más experiências
que muitos clientes têm face aos atrasos da companhia aérea portuguesa TAP. ---------------- A Presidente da Junta de Freguesia de Mafra, Fátima Caracol, informou sobre algumas
atividades apoiadas pela autarquia a que preside, nomeadamente, a descida em jangada
realizada no Rio Lizandro; o evento Eco-moda, numa parceria entre a Câmara Municipal, Junta
de Freguesia, comércio local e escolas, que resultou num desfile que chamou muito público;
as Marchas Populares, que considera merecerem uma recalendarização para o final de junho,
por altura da celebração do Santo Popular S. Pedro; a Miss Concelho de Mafra, para a qual
sugere a participação das escolas. ------------------------------------------------------------------ Tomou a palavra Catarina Rijo, da Universidade Sénior de Mafra (USEMA), informando
que no ano letivo 2017/2018 contaram com 180 alunos, apesar das limitações de espaço com
que se debatem, o que impede a aceitação de mais alunos. Foram muitas as atividades
realizadas, destacando a visita ao Palácio Nacional de Mafra e à Aldeia de Broas e a
participação na Corrida dos Sinos. Destacou, ainda, as deslocações à Gulbenkian,
proporcionando atividades musicais fora do Concelho. Ainda no âmbito da atividade curricular,
referiu as palestras realizadas ao longo do ano, com as temáticas da história e da saúde.
Terminou com a informação sobre a candidatura da USEMA à realização, em Mafra, do Festival
de Teatro Sénior. ------------------------------------------------------------------------------------ Da AHRESP foi comunicado, por Patrícia Abreu, o reconhecimento do enorme potencial
turístico do Concelho. Manifestou a disponibilidade da AHRESP para futuras colaborações, à
semelhança do que sucedeu com o programa Quality. -------------------------------------------- Tomou a palavra o conselheiro Henrique Correia, representante dos estabelecimentos de
ensino, informando os conselheiros sobre o sucesso académico dos estudantes de áreas
diversificadas ligadas ao turismo. Quanto ao próximo ano letivo, declarou não possuir, ainda,
informação sobre o número de turmas, apesar de prever que será significativo. Declarou que
gostaria de ver concretizada a criação de cursos na área da restauração, assinalando o
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investimento realizado pela Escola Secundária de Mafra com este propósito. ------------------- André Rodrigues, da Escola de Música Juventude de Mafra, referiu os espetáculos musicais
realizados na Casa da Música Francisco Alves Gato, salientando o novo Ciclo “Raízes” e
concordando com o início da cobrança de ingressos nestes espetáculos, por considerar que,
desta forma, se consegue disciplinar os espetadores. Continuou a sua intervenção,
destacando as obras de restauro dos carrilhões, a instalação do Museu da Música em Mafra e
a projetada construção do hotel com a temática da música. Terminou, referindo que considera
insuficiente a divulgação que é feita dos eventos nos vários meios de comunicação social. ---- José Luís Pires, representante dos artesãos, considerou a participação do Município de
Mafra na Feira Internacional de Turismo como um sucesso. Relativamente ao Festival do Pão,
que decorre, referiu como ponto positivo as novas instalações sanitárias e como ponto a
melhorar a diminuição do tempo utilizado no sound check. Informou, ainda, que aguarda com
expectativa os resultados da recente adesão à APTCVC. ------------------------------------------ Jorge Mota, da Capitania de Cascais, sugeriu o encerramento completo da área existente
junto à Praia de S. Lourenço, considerando a instabilidade da arriba, na qual, recentemente,
foi colocado pórtico para impedir o acesso das autocaravanas, mas onde ainda é possível o
acesso a outras viaturas. ---------------------------------------------------------------------------- James Frost destacou a utilização de copos de plástico no Festival do Pão, o que considera
não ser benéfico para a sustentabilidade ambiental. Chamou, também, a atenção para o facto
da zona entre a Murgeira e o Gradil não ter sofrido qualquer intervenção relacionada com a
remoção de ervas. Quanto ao aumento do número de turistas, disse congratular-se, embora
lhe traga algumas preocupações. Informou que, no que concerne à Quinta de Sant’Ana, a
produção de uva vai registar um decréscimo, o que vai ser compensado, em termos
económicos, pelo crescimento na procura para realização de eventos. -------------------------- O representante da Giatul, Manuel Castelo, ressalvou o incremento da procura do Ericeira
Camping, nomeadamente dos bungalows. No balanço do Sumol Summer Fest, disse
considerar que existem aspetos a melhorar, mas sublinhou a particularidade da confiança
depositada pelos pais dos jovens que transportam os seus filhos para o evento, acreditando
que ali ficarão seguros. Agradeceu a colaboração da GNR. Muito embora reconheça que
aumenta a quantidade de lixo e do ruído produzidos, constatou que esta é uma consequência
incontornável neste tipo de eventos. Finalmente, informou que este foi o ano com a maior
taxa de sucesso desde a 1.ª edição deste festival. ------------------------------------------------ Filipe Abreu, Presidente da Junta de Freguesia da Ericeira, concordou, na generalidade,
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com o que foi dito sobre o Sumol Summer Fest, destacando o bom comportamento do público
jovem, tendo-se apercebido da sua maior capacidade económica. Como ponto negativo,
referiu o lixo produzido. ----------------------------------------------------------------------------- O representante das forças de segurança, Emanuel Massa, informou terem estado
presentes cerca de 30.000 participantes nos dois dias do Sumol Summer Fest. Considerou
que haverá sempre algo para melhorar na organização deste evento, mas os casos registados
pela GNR foram bastantes diminutos e pouco gravosos, face ao universo de participantes. ---- O Senhor Presidente da Câmara interveio, felicitando a iniciativa da GNR em efetuar
revistas ao público à entrada do evento, dissuadindo de certas situações. ---------------------- Prosseguindo a sua intervenção, Emanuel Massa mencionou o ruído causado pelos locais
de diversão noturna, sugerindo penalizações aos incumpridores através da redução de horário
de laboração. ----------------------------------------------------------------------------------------- Teresa Amaral, em representação do Palácio Nacional de Mafra, retomou a palavra,
informando sobre as acessibilidades previstas para serem criadas no monumento, tais como
um elevador e rampas. Terminou, dando nota que vai ser desenvolvido um projeto para a
criação de áudio guias, destinados a visitantes invisuais. ------------------------------------------ A Senhora Vereadora Célia Fernandes fez um apelo aos conselheiros, no sentido da partilha
de informação sobre a realização de atividades da responsabilidade de cada um, de modo a
promover o empenho conjunto na sua divulgação, relembrando, a este propósito, que a
Câmara Municipal disponibiliza o Roteiro de Verão 2018. ----------------------------------------- Nada mais havendo a tratar, quando eram 13 horas e 35 minutos, deu-se por encerrada
a reunião do CMTM, da qual, para constar, se lavrou a presente ata que o Senhor Presidente,
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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