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Nota Introdutória

Dando cumprimento ao previsto na Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, artigo 16º,
nº 1, alínea a), o Executivo da União de Freguesias de Malveira e São Miguel de
Alcainça apresenta desta forma a proposta de Plano de Atividades para o ano de
2019, na prossecução do respetivo orçamento, conforme documentos que se
anexam e assim ser submetido à apreciação, discussão e votação da digníssima
Assembleia de Freguesia.

Cumprido que está o primeiro ano de mandato autárquico e as ilações por todos
nós retiradas quanto ao trabalho desenvolvido, nunca é por demais afirmarmos
que o mesmo fica sempre aquém daquilo que desejamos. Não por falta de vontade
ou qualquer tipo de ambição, mas causadas pelas limitações orçamentais às quais
estamos sujeitos.

Contudo, toda a experiência autárquica que vamos acumulando face aos desafios
com os quais nos vamos confrontando diariamente são mais um estímulo para
encontramos as respostas adequadas para os problemas que a todos afetam,
nomeadamente no que diz respeito à limpeza urbana, uma questão de difícil
resolução tendo em conta a ausência de civismo e acima de tudo de respeito pelos
outros de uma franja da nossa população.



Nota Introdutória

Ao nível do funcionamento interno, procedeu-se a uma reorganização dos serviços,
no sentido de ser prestado um melhor serviço às nossas populações, incutindo um
espírito de responsabilidade no desempenho das tarefas que aos colaboradores
estão acometidas, com todos os benefícios daí decorrentes, não só no presente,
como também em termos futuros.

Por outro lado, apesar dos constrangimentos financeiros, vamos procurar, tal como
no ano transato, proceder a alguns investimentos com o firme objetivo de manter
e se possível aumentar a qualidade de vida dos nossos residentes.

O apoio ao movimento associativo continuará a ser outra das nossas preocupações,
não só pelo papel ativo que têm nas nossas comunidades, fundamentalmente na
ocupação dos tempos livres dos nossos jovens e idosos, como também pelo
fomento da prática desportiva.

Trata-se de uma aposta ganha e que desejamos manter. Os nossos dirigentes tudo
têm feito por o merecer.



Nota Introdutória

Por outro lado, este será o ano da concretização do arranque das obras de
requalificação do Largo da Feira. Uma obra por todos ambicionada e que se
revelará decisiva para que a Malveira ganhe uma nova centralidade, tornando-se
num espaço atrativo e de que todos certamente nos iremos orgulhar.

Como também acontecerá a reabilitação do Depósito da Água, um dos ex-libris da
Malveira, e do espaço adjacente.

Obras que, sem o apoio da Câmara Municipal de Mafra, seriam impossíveis de
tornarem-se realidade.

Nesse sentido, o Plano de Atividades e Orçamento que ora apresentamos traduz a
execução das Grandes Opções do Plano (PPI – Plano Plurianual de Investimentos e
PPA – Plano Plurianual de Ações Mais Relevantes) para 2019, dentro de um quadro
de total rigor e critério, preterindo o acessório em prol do prioritário.

Contamos com todos para atingir esse desiderato!
O Executivo



Acordos de Execução com a Câmara M. Mafra

a) Execução dos Acordos de Execução celebrados com a Câmara Municipal de
Mafra:

- Manutenção de vias e espaços públicos, sargetas e sumidouros;
- Manutenção de espaços verdes
- Manutenção de mobiliário urbano



Contratos Interadministrativos com a Câmara M. Mafra

a) Execução dos contratos interadministrativos celebrados com a Câmara
Municipal de Mafra:

- Colaboração na captura de canídeos e gatídeos;
- Renovação e licenças de publicidade



Cultura, Desporto, Recreio e Lazer

a) Manutenção dos Protocolos de Colaboração estabelecidos entre a União de
Freguesias e as instituições associativas sedeadas na sua área geográfica:

- Associação Fexpomalveira
- Sociedade Columbófila da Malveira
- Rancho Folclórico da Malveira
- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Malveira
- Grupo Cultural de Danças e Cantares de São Miguel de Alcainça
- Liga dos Amigos da Malveira
- Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Miguel de Alcainça
- Clube Hiper-Activo
- Alcainça Atlético Clube
- Atlético Clube da Malveira



Cultura, Desporto, Recreio e Lazer

b) Cedência de infraestruturas (Pavilhão Multiusos, Mata Paroquial, etc…) aos
clubes, coletividades e associações;

c) Colaboração na manutenção e conservação das instalações propriedade dos
clubes e associações;

d) Apoio financeiros e logístico na organização do Atlético’s Cup (organização em
parceria do Atlético Clube da Malveira e Alcainça Atlético Clube)

e) Apoio financeiro e logístico na organização do Circuito Ciclista da Malveira

f) Apoio e promoção de atividades culturais e etnográficas



Turismo

a) Instalação de sinalização turístico-cultural



Investimento/Obras

a) Malveira

- Transferência da Feira da Malveira para o espaço do Mercado da Revenda
Edificação das instalações para as Peixarias
Intervenções diversas na adaptação do espaço para instalação da Feira

- Construção de Rotunda de acesso ao Campo José Alegre/Mercado da
Revenda/Pavilhão Multiusos

- Edificação do Miradouro na Serra de Santa Maria

- Conservação e manutenção dos imóveis propriedade da União de Freguesias

- Conservação e manutenção de passeios e arruamentos

- Pinturas e reparações diversas / Limpeza e corte de árvores

- Definição e pintura de lugares de estacionamento (Rua Túlio Pereira – Rua Santa
Filomena)



Investimento/Obras

a) Alcainça

- Desobstrução do aqueduto na Rua Movimento das Forças Armadas

- Construção de passeio na Rua de São Miguel

- Construção de passeio na Rua da Estação de Mafra

- Construção de passeio pedonal na Estrada da Arrifana

- Continuação da requalificação da cave do edifício da Junta de Freguesia

- Pinturas e reparações diversas

- Limpeza e corte de árvores



Feiras, Mercados e outros espaços

a) Início das obras de requalificação do Largo da Feira a cargo da Câmara
Municipal de Mafra

b) Requalificação do Depósito da Água e espaço adjacente (CM Mafra)



Outros eventos

a) Apoio na organização e promoção da 31ª Fexpomalveira em parceria com a
Associação Fexpomalveira

b) Apoio na organização e promoção, em parceria com a Fábrica da Igreja da
Freguesia de São Miguel de Alcainça, dos festejos em honra de Nossa Senhora
da Nazaré (saída)




	UNIÃO DE FREGUESIAS DE MALVEIRA E SÃO MIGUEL DE ALCAINÇA
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14

