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Associação dos Amigos do Convento de Mafra
Assembleia constituinte, dia 24 de Abril de 2013, com a presença dos fundadores e
associados, no convento de Mafra e Notário.
Boletim informativo
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Mensagem do
Presidente
Quando o Rogério Bueno de
Matos e o José Medeiros,
motores do projeto, me
convidaram para esta
aventura, ponderei sobre o
resultado real duma
associação deste género e a
envergadura desta
responsabilidade.
Ainda assim, exploramos os
caminhos da associação e
chegamos a este ponto, com
orgulho e respeito pela
tarefa.
Agora vem o mais
trabalhoso: manter a
associação viva e de boa
saúde.
Tencionamos criar sistemas
de colaboração justos e
eficazes, adaptados à
sociedade moderna e
competitiva em que
vivemos, de forma a obter
resultados expressivos que
permitam à associação
cumprir os seus objetivos.
Para o conseguir
precisamos da colaboração
de todos, clareza de espírito
e dedicação. Vamos a isto...
Vitor Marques

SISTEMA DE PROJETOS
A Associação dos Amigos do Convento
de Mafra (Guardiões do Convento) não
pretende ser “mais uma” a apontar
problemas mas contribuir decisivamente
para as soluções.

Ilustração da construção do Convento de Mafra, primeira pedra
em 22 Outubro de 1730. As obras iniciaram em 1717 e
terminaram oficialmente em 1750.

Objectivos da Associação
O primeiro passo para o arranque dos Guardiões do Convento é dado
com a constituição da Associação
O objetivo desta associação, que não tem fins lucrativos, é
explicitamente lutar pela conservação do Convento de Mafra. Como é
quer isso se faz? A nosso ver, de uma forma viva e dinâmica.
Sempre em estreita colaboração e, diríamos até, em “cumplicidade”
com a tutela, personificada neste caso na figura do Diretor do Palácio
de Mafra, é nosso propósito:
Divulgar e promover o Palácio, suas riquezas e eventos, na convicção
de que “só se ama o que se conhece” e que os portugueses (e os
estrangeiros) têm razões de sobra para amarem e “namorarem” o
Palácio de Mafra;

Para tal concebemos um “Sistema de
Projetos” que passa pela nomeação de um
“Gestor de Projeto” que assume a
responsabilidade de cumprir os objetivos
estabelecidos, podendo ser remunerado
ou não, sempre de acordo com os
resultados.
Os projetos nascerão da votação do “saco
de ideias”, onde todos podemos
(devemos) participar registando as nossas
ideias e formas de dinamização. As
formas de participação (que o site será
veículo privilegiado) serão
oportunamente divulgadas aos
associados e interessados.
Todos os diversos Projetos serão
“abertos” no site para conhecimento e
controlo dos associados e interessados.

Fomentar o chamado “uso dos equipamentos”, ou seja, promover
eventos culturais/empresariais no vastos espaços do Palácio, também
na convicção de que o respeito pelo “espírito do lugar” passa pela sua
vivência criteriosa e não por um conservadorismo de mausoléu, apenas
útil para a progressiva degradação e esquecimento do edifício.

Guardiões do Convento - Associação dos Amigos do Convento de Mafra

1

C

O

N

S

T

I

T

U

I

Ç

Ã

O

José de Almeida Simões

Lista de
Convocados

Dinarte Machado
Paula Cordas

João Manuel Ivo da
Silva

A escritura terá lugar na próxima
4.ª feira, dia 24 de Abril, às
17h00.

Augusto Gomes

Adélia Antunes

Carlos Ivo da Silva

Maria João Cardoso

Concentração às 17h00 no
Terreiro D. João V, junto à porta
de entrada do Palácio (Torreão
Norte).

Vítor Hugo Marques

Maria de Fátima
Ferreira Caracol

Convívio informal com o
Director do Palácio, Dr. Mário
Pereira.

José Medeiros

Partida para o Cartório Notarial
da Dr.ª Délia Negrelli, Rua
Moreira 4, r/c-A (a 50 metros do
Palácio)

Manuel Teles Loureiro

Renato Júlio Ivo da
Silva
Adélia Antunes Ferreira
Aníbal Rodrigues da
Silva
Mário Jorge Martins de
Sousa
Rogério Bueno de
Matos

Secretário de
Estado da
Cultura apoia
Movimento para
a Recuperação
dos Carrilhões
Uma delegação da préAssociação foi já recebida em
audiência pelo Secretário de
Estado da Cultura, Jorge
Barreto Xavier.

Na ocasião comunicaram-se os
objetivos gerais da Associação
e em particular o do
Movimento para a recuperação
dos Carrilhões de Mafra,
projeto-mor baseado na
subscrição pública de pessoas
individuais e coletivas e de que
daremos conta publicamente
muito em breve.
O Secretário de Estado da
Cultura mostrou total
disponibilidade, pessoal e
institucional, em colaborar
com os objetivos da
Associação.

O Convento de Mafra, Palácio Real, Biblioteca, Igreja, Os
carrilhões e muitos outros pontos de interesse representam
um monumento de inigualável valor histórico e cultural
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Francisco José Alves
Gato

As quotas da
associação

Maria Filomena de
Bastos Rodrigues
Sardinha
Ana Teresa Ivo da Silva
Luisa Marques
José Filipe Valente
Teixeira
Leopoldo Humberto
Frederico Nóbrega de
Drummond Ludovice

O Logo...

O valor das quotas da Associação,
mormente nos tempos que correm, é
sempre um tema delicado. Não
representando de forma alguma
uma recolha de fundos, podem,
porém, ser um importante auxílio
estrutural.
A nossa proposta é de 120€/ano
pagas antecipadamente. O que
parecerá caro... se não se atender a
que queremos que o Cartão de Sócio
abra acesso a uma série de regalias,
desde espetáculos e outros eventos a
inclusivamente descontos
comerciais.

O logo, brasão modernizado e de inspiração
barroco estilizados, lettering medieval, numa
imagem moderna e estilizada com um toque
de história.

Estabelece as cores padrão da imagem da
associação como sendo Cayenne (bordeaux) e
Tungsten (cinza escuro) que resultam numa
imagem de seriedade e carga histórica.

Também só a condição de associado
permitirá o acesso privilegiado ao
site, o direito a usar o “saco de
ideias” e ser “Gestor de Projeto”, etc.

O logo é usado apenas com a frase “Guardiões
do Convento” por questões de design e
impacto. Em todas as comunicações deva ser
acrescentado sempre que se justifique
“Associação dos amigos do Convento de
Mafra”.

O assunto está, todavia, ainda em
aberto à discussão dos associados,
sendo esta proposta apenas o ponto
de partida.

Informação de ultima hora, será “Guardiães” e
não “Guardiões”, a regularizar oportunamente.
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