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Nota Introdutória

Já Einstein afirmava que “o tempo corre a uma velocidade de 60 minutos por

hora, numa corrida em que temos de colocar o carro na pista certa, de forma a

que a mesma nos leve à concretização dos nossos maiores objetivos e sonhos.”

Recorrendo a esta citação traduzimos tudo aquilo que foram os últimos
quatros anos na condução dos destinos da nossa União de Freguesias de
Malveira e São Miguel de Alcainça. Uma estrada que jamais imaginaríamos
pudesse ser tão sinuosa, tão cheia de obstáculos, como aqueles com os quais
fomos confrontados nos últimos dois anos do mandato para o qual fomos
empossados. Em que o grau de exigência, de responsabilidade, de capacidade
para encontrar soluções para os problemas com que nos deparámos
aumentou exponencialmente.



Nota Introdutória

Porque tudo foi novidade. Até a pandemia COVID-19. Um fenómeno que vai
deixar marcas, não só na nossa vivência diária atual, mas sobretudo para o
futuro. Mas que nem todas podem ser entendidas como negativas. Porque
nos obrigaram a reagir, a reajustar procedimentos, a percebermos qual a pista
correta para alocarmos o carro da União de Freguesias sem pôr em causa a
concretização das tarefas que nos estavam acometidas. Porque foi algo
completamente novo e inopinado, que veio alterar por completo o paradigma
das relações sociais, do “modus operandi” de cada um de nós, como também
das organizações. Como aconteceu na nossa União de Freguesias. Mas que
não nos derrubaram, nem nos fizeram sucumbir. Antes pelo contrário. Foram
confinamentos atrás de confinamentos, condicionantes recorrentes, mas que
nos levaram a reinventarmo-nos.



Nota Introdutória

Ao longo de todo o mandato, no local próprio, em cada Assembleia de

Freguesia, fomos prestando contas. Da atividade realizada, das medidas

tomadas, de forma clara e transparente. Como era, é e terá sempre de ser

exigível.

Se a nossa tarefa já não se adivinhava fácil, fruto de vicissitudes várias,

constrangimentos financeiros, mais complicada ficou com a pandemia que

ainda hoje nos assola. Felizmente em menor escala.

Mas, repetimos, não baixámos os braços. Fruto de um trabalho empenhado e

dedicado de todos os nossos funcionários, todos os serviços foram sendo

assegurados, jamais ficando comprometidos. E não foram só os serviços

mínimos. Foi muito mais do que isso.



Nota Introdutória

Num trabalho por vezes invisível mas de primordial importância. Desde a área
administrativa, passando pela limpeza urbana, funcionamento das feiras e
mercados, reparações várias, tudo foi realizado num quadro, por vezes de
enorme dificuldade, face à gestão obrigatória que tinha de ser feita ao nível
dos recursos humanos. Com êxito, diga-se de passagem e com natural
orgulho.
Seria naturalmente fastidioso enumerar tudo aquilo que foi feito. Disso fomos
dando conhecimento. Dando prossecução ao previsto regimentalmente por
este órgão. A Assembleia de Freguesia. Fazemo-lo aqui hoje pela última vez.
Como é nossa obrigação. Com uma nota de agradecimento. Pelo
comportamento e atitude que revelaram durante todo o mandato.
Conferindo-lhe uma dignidade a todos os títulos louvável.



Nota Introdutória

Mas que não poderia ser de outra forma. Porque somos Malveirenses e

Alcaincences responsáveis e acima de tudo dignos das funções que nos foram

confiadas e que agora têm o seu términus.

É tempo de olharmos para o futuro. Que está em constante mutação. Basta

passarmos os olhos pelas nossas terras. Pela Malveira. Por Alcainça. O que

está a ser feito. O que se perspetiva fazer. Para que todos nos possamos

continuar a orgulhar do local que escolhemos. Para viver. Para trabalhar. Para

desfrutar.

Poucas seriam as palavras para relevar aquilo que foi o trabalho, a cooperação,

que a cada dia estabelecemos com a Câmara Municipal de Mafra. Com as

instituições da nossa União de Freguesia, independentemente do seu cariz.



Nota Introdutória

Social, religioso, desportivo ou cultural. São elas os principais veículos de

promoção e divulgação das nossas artes, costumes e tradições. De tudo

quanto nos é valioso. Como as nossas populações. Razão primeira da nossa

atuação. De todos quantos personificam o trabalho autárquico.

A todos os seus dirigentes, o nosso penhorado agradecimento. Sem exceção.

Aos nossos funcionários, a verdadeira extensão da União de Freguesias em

cada local, em cada rua da nossa área geográfica, reiteramos todo o apreço

pelo que foi feito, pelo que conseguiram fazer, muitas vezes com

extraordinário sacrifício, mas sempre visando proporcionar as melhores

condições a todos os nossos fregueses. Porque todos somos disso

merecedores.



Nota Introdutória

A todas, a todos, o nosso muito obrigado e um enorme bem-haja.

Porque todos, independentemente da condição de cada um, continuaremos a 

ser malveirenses e alcaincences de alma e coração.

O Executivo



Acordos UFMSMA/CM Mafra 

- Manutenção de vias e espaços públicos, 
sargetas e sumidouros

- Manutenção de espaços verdes
- Manutenção de mobiliário urbano
- Colaboração na captura de canídeos 

e gatídeos
- Renovação de licenças de publicidade



Espaço do Cidadão

- Renovação do Cartão de Cidadão
- Alteração e confirmação de morada
- Renovação da Carta de Condução
- Emissão de Registo Criminal
- …



Malveira/São Miguel de Alcainça

• Redes Sociais e Site da UF

- Disponibilização de informação



Feira da Malveira/Mercados Grossistas

• Observância das regras de higiene e segurança

- Implementação do Plano de Contingência
- Disponibilização de máscaras e gel 

desinfetante
- Locais de entrada e saída 

diferenciados



Malveira

• Pintura do edifício-sede da União de Freguesias



Malveira

• Pintura do muro circundante do Jardim D. Maria I



Malveira

• Pintura do muro circundante à Ermida e limpeza do 
cruzeiro



Malveira

• Pintura do muro da Mata Paroquial



Malveira

• Pintura das instalações do estaleiro 



Malveira

• Pintura das instalações sanitárias (junto ao 
secretariado da Fexpomalveira)



Malveira

• Conservação e pintura da Casa Beatriz Costa – Mata 
Paroquial



Malveira

• Pintura de fontanário 
– Malveira de Cima



Malveira

• Lajeamento de talhões e 
colocação de berços em 
mármore no Cemitério



Malveira

• Pintura de Brasão –
Estádio das Seixas



Malveira/São Miguel de Alcainça

• Limpeza de árvores e arbustos



Malveira/São Miguel de Alcainça

• Limpeza de linhas de água



São Miguel de Alcainça

• Limpeza de caminhos rurais



São Miguel de Alcainça

• Construção de passeio 
– Rua 1º de Maio



São Miguel de Alcainça

• Construção de passeio 
– Rua do Penedo



São Miguel de Alcainça

• Lajeamento de talhões e colocação de berços em 
mármore no Cemitério



São Miguel de Alcainça

• Pinturas diversas 




