Nota
Introdutória

Prestes a completar-se o primeiro ano do mandato autárquico para o qual foram eleitos os
diversos órgãos da União de Freguesia de Malveira e São Miguel de Alcainça, em setembro passado,
e na linha da atuação que tem sido seguida pelo seu Executivo, vimos em nome da transparência e
do rigor que se impõe, entre eleitos e eleitores, dar conta de toda a atividade que tem sido realizada.
Um procedimento ao qual estamos obrigados, por dever de consciência, assente na responsabilidade
que nos caracteriza.

Após a último momento de reunião da Assembleia de Freguesia, e passados apenas três meses,
apresentamos uma súmula do trabalho que tem vindo a ser efetuado na área geográfica sob a nossa
jurisdição durante este período, período de inegável significado e transcendente importância para a
nossa União de Freguesias, dada a relevância das intervenções que têm vindo a ser concretizadas,
num investimento sem precedentes, quer no Cemitério da Malveira, como também no Pavilhão
Multiusos. Obras que a todos devem orgulhar.
No Cemitério da Malveira, espaço ao qual devemos o nosso total respeito, procedemos a obras que
contribuem para a sua dignificação - procedeu-se ao calcetamento da rua dos jazigos, reabilitação da
capela, nomeadamente intervenção na cobertura e pintura, depois de já ter sido efetuada a
construção de zona de estaleiro para acomodação de pedras de sepulturas, pintura dos vários muros
que delimitam o espaço e plantação de arbustos de baixa manutenção (loendros) para delimitação e
embelezamento do espaço exterior.
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No que concerne ao Pavilhão Multiusos, irá o mesmo ficar dotado de condições briosas para
acolher iniciativas de diverso cariz, em particular fomentadas pelas nossas associações e clubes,
sem descurar solicitações de empresas ou particulares. As principais intervenções no Pavilhão
Multiusos, incidiram sobre a cobertura, onde a mesma foi alvo de total isolamento e colocação de
novos panos decorativos, tendo a frente de palco sido igualmente objeto de beneficiação. Seguirse-á o arranjo do espaço da cozinha e instalações sanitárias, bem como a pintura exterior e interior
do edifício.

O Pavilhão Multiusos, um espaço de eleição para que todos possam desfrutar com maior segurança
e conforto, e sobre o qual está já em preparação um regulamento de utilização, para futura
implementação, e que num próximo momento será submetido em sede de Assembleia de
Freguesia.
Ex-libris da Malveira, a Mata Paroquial, pese embora os recorrentes atos de vandalismo que ali têm
acontecido, não deixa de estar no topo das nossas prioridades, embora a complexidade que a
mesma encerra, dadas algumas das suas infraestruturas, nomeadamente ao nível de canalizações,
apresentarem sinais evidentes de deterioração, que urge substituir. Contudo, foram nos últimos
tempos realizadas diversas intervenções em termos de limpeza, desmatação, bem como a
renovação integral do lago, no sentido do seu bom funcionamento.
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Outra obra importante, de forma a dar por findos muitos dos constrangimentos que afetavam todos
quantos ali residem, diz respeito à criação de encaminhamento de águas e limpeza de valetas na
Abrunheira. Bem como à limpeza de bermas e corte de infestantes e invasoras na Carrasqueira.
Porque todos somos um.
E a Abrunheira e a Carrasqueira também são Malveira e São Miguel de Alcainça.
Naquilo que é a atividade diária que é levada a cabo, para além da limpeza urbana, manutenção de
vias, sarjetas e sumidouros - estes últimos em excelente estado dada a resposta extremamente
positiva que deram aquando das recentes chuvas de enorme intensidade, evitando-se qualquer
tipo de inundação – manutenção de espaços públicos e jardins, sinais de trânsito e mobiliário
urbano, para além de pequenas intervenções ao nível de reparação de calçadas, dentro daquilo que
é o quadro de disponibilidades de que a União de Freguesias dispõe, têm-se procurado responder
em tempo útil a todas as solicitações.
Por outro lado, a limpeza de bermas e valetas, tal como o corte de plantas invasoras tem acontecido
com a regularidade, que não sendo a que todos desejamos, estamos a envidar esforços, não só em
termos de equipamentos, como de recursos humanos, de forma, a que possa acontecer de modo
mais cadenciado.
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Reportando-nos aquilo que é o quadro de pessoal da União de Freguesias, já no passado mês de
agosto, foi o mesmo reforçado com mais dois assistentes operacionais, com contrato por tempo
indeterminado. Situação que valoriza e respeita a condição do trabalhador, criando laços e
comprometimento com esta União de Freguesias.

Tal como propomos nesta Assembleia de Freguesia a abertura de um novo procedimento concursal
para contração de outros dois assistentes operacionais, mitigando a necessidade permanente de
pessoal e olvidando a dificuldade em recorrer a situações temporárias fornecidas pelo IPFP e
Segurança Social.
Uma política que vai de encontro à necessidade de enriquecer o nosso quadro de pessoal, que
entretanto viu dois elementos cessarem funções por aposentação, de forma, como já referido,
aumentar a capacidade de resposta e operacionalidade dos nossos serviços, bem como
proporcionar condições dignas e de segurança de trabalho, esperando nós a necessária
reciprocidade de intenções da Assembleia de Freguesia para a consumação de uma medida que
entendemos ser de primordial importância.
Já relativamente ao funcionamento das diversas feiras e mercados, tudo tem sido pautado pela
normalidade, relevando-se o facto da Tradicional Feira da Malveira, que tem lugar todas as quintasfeiras, continuar a ser frequentada com índices de afluência bastantes elevados. A Feira da Malveira
está viva e assim continuará. Somos e seremos sempre pela sua contínua valorização.
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Também a Feira de Artesanato e Produtos Regionais, agora localizada no Largo da Feira, no centro da
nossa Vila, e independentemente dos constrangimentos que possam ter sido causados com a sua
deslocalização, o que é vulgar quando se registam mudanças, tem vindo a ser consolidada, sendo que
as diversas bancas que lhe dão suporte irão ser alvo de melhorias, de forma a ficarem dotadas de
condições para o exercício da atividade que lhe está adstrita no período de inverno.
Porque o bem-estar dos vendedores terá que ser uma marca sempre presente.
E de forma a criar dinâmica em torno da feira que tem lugar todos os fins-de-semana e aos feriados,
várias têm sido as iniciativas culturais e musicais que a União de Freguesias tem vindo a promover
no sentido de atrair cada vez mais visitantes àquele local, para além daqueles que já eram
frequentadores habituais na zona das trouxas.
No âmbito dos vários protocolos que a União de Freguesias tem estabelecidos com os clubes e
associações e aos quais se tem vindo a dar prossecução e reforço, não só através dos apoios
financeiros, cedência de instalações ou logístico, de salientar o dinamismo que vão revelando, não só
em termos de atividade desportiva e cultural, que se tem traduzido na defesa dos valores, tradições e
costumes das nossas terras e populações.

Nota
Introdutória

Um papel que reconhecemos de forma penhorada e que se deve estender a toda a comunidade. Mas
não só. Várias têm sido outras associações, sediadas fora da nossa área geográfica, que nos tem
procurado enquanto parceiros para desenvolverem as suas atividades e que se têm revelado
autênticas mais-valias, como é o caso da Academia Condução Moto, na realização de diversas ações
de prevenção rodoviária para motociclistas, ou de outras empresas na área de “Team Building”.
Quanto ao apoio à área da Educação, as diversas escolas têm contado com a colaboração da nossa
União de Freguesias, seja em termos de limpeza dos seus espaços, apoio a iniciativas por si
realizadas, nomeadamente por professores e alunos, ou outras intervenções pontuais, como apoio
ao coro de música na Escola EB de Alcainça, o transporte de papel e livros das escolas da Malveira
para o Banco Alimentar contra a Fome e a oferta de Diplomas de final de ciclo aos alunos Finalistas
do Pré-escolar e do 1º Ciclo da EB da Malveira.
Os equipamentos de trabalho e a frota automóvel foram apostas e prioridades desde o primeiro
momento. Adiado há muito, trata-se de um investimento significativo, mas preponderante para a
eficiência do serviço prestado, para a melhoria da imagem da União de Freguesias e para a
sustentabilidade da gestão da frota. Será sempre uma tarefa continua, de manutenção e
preservação, mas cujo impacto é visível. Foram adquiridas três viaturas e recondicionadas as já
existentes, estando apenas por concluir a revisão completa da viatura ligeira de passageiros.
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Muito poderia ainda ser escrito, mas não podemos finalizar sem fazer referência à realização da
“Malveira em Festa”, um evento que voltou a trazer animação à Vila da Malveira, num espaço
diferente, com o modelo que foi possível implementar, tudo isto depois de dois anos de interregno
motivado pela pandemia que a todos afetou, evento realizado com o total apoio da União de
Freguesias.
Uma iniciativa que não veio substituir a Fexpomalveira, mas sim proporcionar a animação possível e
muito desejada num ano de retoma, fazendo uso do novo espaço recentemente inaugurado e
poupando a Mata Paroquial para a realização das merecidas e necessárias obras.
Quanto ao futuro, caberá às forças vivas da nossa União de Freguesias, e porque não dizê-lo, à nossa
população, aditar tudo aquilo que é a sua vontade, de forma a fazerem permanecer vivas as tradições
da nossa terra, comungando com a União de Freguesias das responsabilidades e empenho para o
desenvolvimento de um certame que já é uma marca e que a todos beneficia.
Os últimos anos tem sido pródigos em obstáculos que só com a total comunhão de esforços e
resiliência tem sido possível ultrapassar. A nossa missão, o nosso foco, continua a ser fazer sempre
mais e melhor pelas nossas terras, pelas nossas populações.
Assim vai continuar a ser. Com todos e para todos!
O Executivo
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• Foram acolhidos 3 jovens na iniciativa de
ocupação de tempos livres da Câmara
Municipal

• Conclusão do procedimento concursal para duas vagas e preparação de
abertura de novo procedimento concursal
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• Parceria com o ACM para a realização de ação de prevenção
rodoviária para motociclistas
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• Colaboração com a escola no transporte de livros e papel para
campanha do Banco Alimentar Contra a Fome
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de ciclo aos alunos
Finalistas do Pré-escolar e
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Malveira
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1.Cemitério da
Malveira
2.Calcetamento
da rua dos
jazigos,
renovação da
Capela,
construção de
zona de
estaleiro e
pintura geral.

Mata Paroquial
Limpeza,
desmatação,
renovação
integral do Lago
e reparação de
infraestruturas
danificadas.

Renovação da
frota
automóvel
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equipamentos
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Regionais

Criação de
encaminhamento de
águas e limpeza de
valas

2.Montagem,
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Carrasqueira

3.Promoção de
atividades culturais de
animação

Limpeza de bermas e
desentupimentos

Vale Andorinhas
Limpeza de bermas e
arranjo de passeio

Pavilhão Multiusos
Limpeza geral e
manutenção de
infraestruturas
Impermeabilização
de teto e
preparação para
colocação de
cobertura interior

