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Introdutória

Volvidos pouco mais de seis meses desde o início do presente mandato autárquico e dando
prossecução a uma política de transparência, bem como de proximidade com todos os eleitos na
Assembleia de Freguesia e por consequência com as populações da nossa União de Freguesias, e
considerando os preceitos éticos, morais e de enorme responsabilidade que nos regem nesta
missão que nos foi confiada, cumpre-nos a obrigação de dar conta daquilo que tem sido a
atividade realizada pelo Executivo da União de Freguesias.

Um período marcante, mas acima de tudo desafiante. Pelas metas a que nos propusemos, e que
pretendemos alcançar, sempre com o firme desiderato de proporcionar uma melhor qualidade de
vida a todos quantos fazem do nosso território o seu local para viver, trabalhar e investir.

Uma tarefa exigente, mas que não nos retira a ambição de fazer sempre mais e melhor, com
recurso aos meios humanos que temos disponíveis e que todos os dias dão o melhor de si em prol
das nossas terras. Por vezes em circunstâncias adversas, ao frio, à chuva, mas sempre dizendo
presente.

E são eles o nosso principal ativo e a melhoria das suas condições de trabalho foi uma das nossas
prioridades, sendo disso exemplo o recente investimento na aquisição de fardamento adequado
para os mesmos, bem como as melhorias efetuadas no refeitório do pessoal instalado no estaleiro
da União de Freguesias. Sem esquecermos a integração de alguns dos nossos funcionários em
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várias ações de formação, de acordo com aquilo que é a potenciação do seu conteúdo funcional. Na
área da aplicação de produtos fitofarmacêuticos. Na higiene e segurança florestal.
Em paralelo, a aquisição de duas viaturas de mercadorias ligeiras e reparação e manutenção das já
existentes. De uma varredoura, para um melhor e mais eficaz serviço prestado no domínio da
limpeza urbana, uma área deveras impactante no quotidiano de cada um de nós. Tal como tínhamos
feito referência no pretérito mês de Dezembro. Prometemos, cumprimos.

São estes apenas alguns exemplos daquilo que tem sido feito no sentido de proporcionar as
condições de trabalho exigíveis e de que todos os nossos funcionários são merecedores. Pois só
assim poderemos ter um aumento exponencial das expetativas no que diz respeito às funções que
desempenham. Que queremos e desejamos que vão de encontro aos anseios de todos os nossos
residentes, pese embora tenhamos a perfeita consciência que ainda existe um longo caminho a
percorrer. Porque temos a humildade de o reconhecer, a qual é proporcional à vontade e ao empenho
que todos os dias colocamos nas tarefas que estão sob a alçada da nossa União de Freguesias. O
primeiro ponto de contacto de cada freguês, de cada residente, de cada munícipe, e aos quais jamais
poderemos dececionar. Na Malveira. Em Alcainça.

A disponibilização dos vários serviços ao nível administrativo, quer no edifício da Malveira, com o
Espaço do Cidadão, ou em Alcainça, com o Balcão dos CTT, e o seu continuado funcionamento são
outros meios facilitadores para todos quantos os procuram, desburocratizando procedimentos, com
os benefícios que daí advêm.
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E para o seu bom funcionamento, não tem este executivo descurado igualmente a formação das suas
funcionárias, investindo na mesma de forma a uma atualização de conhecimentos que permitam uma
correta familiarização com a operacionalidade de todo o sistema.

Também alguns membros do Executivo participaram já em diversas formações com vista a uma
melhor adequação dos seus conhecimentos e práticas à realidade autárquica, designadamente em
Contratação Pública e Organização Administrativa, legislação e fundamentos autárquicos,
protocolo autárquico e linguagem e comunicação.

Porque consideramos que o investimento na formação de todos os nossos funcionários e executivo é
fundamental para uma melhor eficiência dos mesmos, um melhor e mais adequado desempenho.
Assim iremos continuar a fazer.

Em matérias organizacionais melhoramos as condições de segurança e preservação da informação,
através da adoção de meios informáticos de suporte em cloud, bem como a adoção de ferramentas
de gestão de produtividade, despoletando um processo de modernização administrativa
contribuindo para práticas ambientalmente mais sustentáveis.

Matéria sensível e a qual temos procurado não descurar, diz respeito aos cemitérios, quer da
Malveira, como de Alcainça. Lugares de culto e que nos merecem a mais desmesurada preocupação,
pelo respeito que todos devemos ter por aqueles que lá estão sepultados e pelas suas famílias.
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Várias têm sido as intervenções efetuadas nos referidos espaços, para além da habitual limpeza e
embelezamento, destacando-se a desmatação levada a cabo nas traseiras da ampliação do
Cemitério da Malveira e a criação de um espaço vedado que permite a alocação de pedras e
sepulturas, que habitualmente ficavam encostadas às paredes do cemitério, criando o tão
indesejável ruído visual.

Também a limpeza de bermas e valetas das várias estradas e caminhos da nossa União de
Freguesias tem vindo a concretizar-se. De forma paulatina e mediante aquilo que é considerando
de cariz urgente. Para que não ponha em causa a segurança de todos quantos por aí circulam, seja
de forma pedonal ou automóvel.

A envolvência da União de Freguesias com toda a comunidade, com todo o seu movimento
associativo, seja de cariz social, desportivo ou cultural, com o meio escolar, é outra das medidas
preconizadas que tem vindo a ser implementada.

Se a manutenção dos protocolos de colaboração estabelecidos entre a União de Freguesias e as
associações da sua área geográfica são um instrumento de apoio ao qual não renunciaremos e que
pretendemos reforçar, estando cientes da sua importância na sustentabilidade de uma exigente
gestão diária, também o apoio a várias atividades promovidas pelos estabelecimentos de ensino
aqui sediados se tem verificado.
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No auxílio em termos de transporte de vários alunos para participarem em atividades no âmbito do
desporto escolar. No apoio ao desenvolvimento de projetos pedagógicos das disciplinas de Robótica,
Ciências Naturais e Cidadania e outras atividades lúdico pedagógicas desenvolvidas pelos
estabelecimentos de ensinos das localidades da Malveira e Alcainça. Na disponibilização de espaços
para realização de atividades de índole diversa, como aconteceu no encerramento das atividades
letivas, na Mata Paroquial, no campo José Alegre, ou no espaço do Cedro.

Uma relação que pretendemos que seja mantida, de forma profícua, com todos aqueles que ajudam
a construir a nossa história, das nossas terras, a formação das nossas crianças e jovens. Porque só
assim faz sentido.

Espaço de eleição, ex-libris da Malveira, a Mata Paroquial, é um dos espaços que urge reabilitar.
Num processo integral, no sentido da sua valorização, mas acima de tudo dignificação. E dentro
daquilo que são as possibilidades e disponibilidades financeiras para tal, tem esta União de
Freguesias procedido a melhoramentos, alguns já em fase de conclusão.

Como é o caso do Lago, habitat de várias espécies piscícolas e que cuja impermeabilização foi
necessário fazer, dadas as constantes perdas de água que se estavam a registar. Um atrativo que
dentro de dias estará em pleno funcionamento.
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A valorização do nosso património, material e imaterial também consta do leque de iniciativas que
têm sido levadas a efeito. A comemoração do Dia Nacional dos Moinhos e a abertura à população
de dois moinhos, um na Malveira e outro em Alcainça, cujos anfitriões, particulares, gentilmente
permitiram a visita de cerca de cinco centenas de crianças oriundas das escolas e jardins-de-
infância locais, bem como idosos de centros de dia e famílias, em lazer, foi um passo nesse sentido.
Tal como um primeiro encontro com todos os fabricantes de Trouxas da Malveira, com o intuito de
encontrar estratégias comuns de promoção desta doçaria tradicional, uma marca da nossa terra
que ultrapassa fronteiras. Alicerçada numa comunhão de esforços e partilha de experiências o
resultado final só pode ser coroado de êxito.

E a Feira. Tantas vezes tratada de forma injusta, continua viva e bem viva, pese embora as
alterações de hábitos de consumo a que vamos assistindo e com os quais temos de aprender a
viver, fazendo desses novos hábitos uma oportunidade. Novos tempos. Mas em que o seu atual
espaço permite uma organização muito díspar do desarrumo que se verificava anteriormente,
garantindo a sua contínua realização. Mantendo a tradição, preservando o seu passado, a sua
história. Que assim se mantenha é o desejo de todos quantos amam a Malveira. Porque a quinta-
feira é sempre na Malveira.
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Fruto da pandemia que se instalou, com as consequências que todos conhecemos a vários níveis,
algumas das infraestruturas que serviam de apoio à realização de eventos, ficaram inacessíveis,
apresentando agora alguns sinais de degradação que urge reverter. O Pavilhão Multiusos é um
desses casos em que os serviços da União de Freguesias já intervieram, substituindo os vários vidros
partidos e procedendo à sua limpeza, como também dos espaços contíguos ao mesmo. Fica assim a
referida infraestrutura em condições de voltar a ser palco dos eventos que já acolhia anteriormente,
sendo ainda intenção do Executivo da União de Freguesias fazer alguns melhoramentos, de modo a
aumentar o conforto do mesmo.

Na delegação da União de Freguesias, em Alcainça, foi dada continuidade às obras de conclusão da
cave, permitindo a reorganização do espaço. Foi iniciado o processo de relocalização do contentor
de verdes, bem como o alargamento e criação de um espaço ajardinado na Rua de São Miguel.
Destaque, ainda, para a limpeza de vários terrenos da responsabilidade desta União de Freguesias,
bem como a limpeza e instalação de vedação no estaleiro e pinturas de fontanários, tanques e outros
equipamentos.

Muitas outras obras ou intervenções de pequena monta, mas de fundamental importância vão
acontecendo, fazendo a diferença na vida dos nossos fregueses e contribuindo para um território
mais seguro e condigno. Reparação de calçadas, construção e sinalização de aquedutos, colocação
de espelhos parabólicos e outros sinais de trânsito, pinturas diversas, aplicação de placas
toponímicas, confirmam isso mesmo.
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Por último e a poucos dias de vermos inauguradas as obras de requalificação do Largo da Feira, Av. 
José Batista Antunes e muitas outras artérias que num primeiro momento não constavam no plano 
de intervenção, com todos os constrangimentos que acabariam por causar, não podemos deixar de 
manifestar a nossa satisfação, o nosso orgulho, pela concretização de uma obra que há muito a 
Malveira necessitava. Por todas as razões, mas fundamentalmente por uma: porque a Malveira e os 
Malveirenses mereciam. 

Um novo paradigma vai ser lançado. Uma nova atratividade vai ser criada. Assim queiram todos os 
nossos residentes. Criando uma nova centralidade, beneficiando o comércio local mas sobretudo a 
possibilidade de fruição de um espaço que a todos dignifica. 

Tal como Alcainça, que tudo fez para merecer a edificação do Parque Baltasar Rolo Luís e cujo 
início da obra todos ansiamos e acreditamos que não tardará, e contribuirá para novas vivências 
entre todos, valorizando a envolvente e proporcionado à população de Alcainça um espeço de 
fruição, lazer e desporto.  

Não podemos deixar de expressar todo o nosso agradecimento à Câmara Municipal de Mafra, pelo 
arrojo, pela coragem, pela abnegação, colocada na materialização destes projetos.
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Mas não só. Como também pela relação estreita e de cooperação sempre estabelecida com a União 
de Freguesias de Malveira e São Miguel de Alcainça.

Somos gratos. Trabalhamos todos para bem comum e com um só foco. Só assim faz sentido. 
Cá continuaremos. No cumprimento das funções para as quais fomos investidos. Imbuídos de  total 
disponibilidade e pertença.

Porque Malveira e Alcainça são as terras de todos nós.

Dos membros do Executivo, da Assembleia de Freguesia, da nossa população e para à qual 
continuaremos a trabalhar afincadamente.

Também com todos vós. Porque independentemente de tudo, é mais aquilo que nos une do que 
aquilo que nos separa. 

Contamos com todos!

O Executivo
Malveira, abril de 2022
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Malveira Cemitério – pinturas, arranjos e vedação para arrumos 



Malveira Pavilhão Multiusos – limpeza, manutenção e arranjos 
exteriores



Malveira Mata Paroquial – Reparação do lago



Malveira Iluminação da Estátua do Bombeiro e 
Capela de Nossa Sra. dos Remédios



Malveira Recuperação de mina de água - Lagoa



Malveira Reparação e manutenção - Instalação sanitária pública 



Alcainça Rua São Miguel – alargamento rua e ajardinamento



Alcainça Construção de aquedutos, passeios e limpeza de bermas



Alcainça Pinturas de fontanários, fontes e poços 



Alcainça Limpeza de terrenos e cursos de água 



Alcainça Construção da vedação do estaleiro e base para
contentor de verdes



Participação e 
apoio a 

eventos das 
Associações e 
coletividades



Gestão 
Valorização 

dos recursos 
humanos

Participação em ações de formação
Segurança e Saúde no Trabalho Florestal
Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos

Celebração de datas especiais

Melhoria das condições da cantina do estaleiro

Fardamento e calçado renovado 

Equipamentos de trabalho renovados e adaptados



Viaturas e 
Equipamentos

Aquisição de viatura ligeira 
com báscula 

Pintura, reparação e 
identificação de viaturas



Viaturas e 
Equipamentos

Aquisição de equipamentos 

operacionais



Moinhos Abertos
Dia nacional dos Moinhos

7, 9 e 10  abril 2022

Moinho “João Matias” 
Alcainça

Moinho “Ti Domingos”

Malveira

Participação de mais de 500 crianças, 30 idosos, inúmeros particulares.



Outras 

Atividades

Colaboração na colocação de cadeiras no Estádio das Seixas

Reabilitação das Floreiras e Horta da Escola EB 2/3 Professor 
Armando de Lucena

Apoio ao 4.º concurso Montras de Natal




