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Nota Introdutória
Tempos de resiliência. Assim podemos caracterizar aquilo que são as rotinas que fomos
obrigados a experimentar fruto da Pandemia COVID-19 e que, depois de um período de menor
fulgor contagioso, dá agora mostras de não querer dar tréguas. Qual cenário crítico ou de crise
com o qual vamos estando confrontados, também o exercício do poder local, a proximidade e
relação com os nossos fregueses, a capacidade que tivemos de evidenciar para lidar com novos
problemas, novos desafios, adaptando-nos às obrigatórias mudanças comportamentais, são
agora uma constante na gestão, quer de recursos humanos, quer materiais, no funcionamento
da nossa União de Freguesias.

Foi essa familiarização com novos hábitos imprescindível para que, de modo progressivo,
fossem encontradas as respostas adequadas de forma a que os serviços prestados pela União
de Freguesias de Malveira e São Miguel de Alcainça não ficassem comprometidos, pese embora
os constrangimentos verificados, e continuassem a ir de encontro às expetativas de todos
quantos a eles recorrem ou usufruem. Assim aconteceu. Ou melhor, tudo fizemos e
continuamos a fazer para que assim aconteça. E nesse particular não podemos deixar de
manifestar uma palavra de apreço a todos os nossos funcionários pela dedicação e empenho
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demonstrados.

Só com a sua abnegação foi possível cumprir os serviços mínimos e exigíveis. Do encerramento
quase total dos serviços administrativos, disponibilização de equipas de trabalho reduzidas,
com naturais repercussões em termos daquilo que era, nomeadamente, a limpeza urbana,
passámos para uma realidade menos impactante, só possível graças à implementação e
adaptação às medidas de prevenção ao contágio e propagação da pandemia, deixando a nossa
atividade de estar tão restringida.

Não páramos. Não podíamos parar. A nossa Feira voltou.

Devolvemos a esperança aos nossos feirantes. Porque disso são merecedores. Dentro de um
quadro de observância das regras implementadas. Assim desejamos que continue.

Investimos. Na melhoria significativa das condições do espaço da Feira do Gado, com o seu
alcatroamento, dotando-o de condições de excelência para os operadores do Mercado da
Revenda da Fruta que, naquele local, à quinta-feira, nele operam. Bem como ao setor das Aves,
com melhores condições de higiene/sanitárias. Uma solução encontrada a contento de todos. E
que devolveu uma nova vida à Malveira da Cima.
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Continuámos. A garantir pequenas reparações, mas cujo impacto não deixa de se fazer sentir
junto das nossas populações.

Melhorámos. A limpeza urbana, depois de um período penoso, em que a proliferação de ervas
e outra vegetação foi uma realidade. Contrariámo-la.

Garantimos. A prestação de um serviço atencioso e profissional. Na Malveira. Como em
Alcainça. O Espaço do Cidadão da Malveira e o Balcão dos CTT em Alcainça são disso um bom
exemplo.

Por último, uma nota de enorme felicidade que não podíamos deixar de registar. O início das
obras de requalificação do Largo da Feira e da Avenida José Batista Antunes, naquela que é uma
obra estruturante para a nossa Vila. Que nos trará um novo paradigma, criando uma nova
centralidade e possibilidade de fruição para todos os malveirenses e não só. Que certamente
nos irá oferecer um novo futuro.

Voltamos à resiliência. Dela continuaremos a precisar. Para continuarmos a nossa luta que nos
devolva à “normalidade”. À “normal normalidade”. E que nos afaste deste “novo normal”.
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Um combate que é de todos. Sem exceção. Assim saibamos interiorizar as responsabilidades
que, a cada um de nós, estão acometidas.

Porque somos todos Malveira e São Miguel de Alcainça!

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 e licenças de publicidade



Espaço do Cidadão

• Disponibilização de serviços

- Renovação do Cartão do Cidadão
- Alteração e confirmação de morada
- Entrega de documentos ADSE
- Emissão de Registo Criminal
- …



Feira da Malveira

• Observância das regras de segurança (COVID-19)

- Implementação do Plano de Contingência
- Disponibilização de máscaras 

e gel desinfetante



Malveira

• Reparação e alcatroamento Rua Movimento das Forças 
Armadas e Rua Beatriz Costa



Malveira

• Alcatroamento do Espaço da Feira do Gado (Mercado 
Revenda Fruta (Quinta-Feira)



Malveira

• Reparação sistema de rega “Fábrica do Algodão” 



Malveira

• Colocação de espelhos parabólicos



Malveira

• Reparação e colocação de calçada



Malveira e São Miguel de Alcainça

• Limpeza e corte de ervas



Malveira e São Miguel de Alcainça

• Limpeza de bermas e valetas



São Miguel de Alcainça

• Reparação conduta de água da Serra
(Quinta das Pegas – Alcainça)



São Miguel de Alcainça

• Reparação de Chafarizes



Obras CM Mafra

• Requalificação do Largo da Feira e Av. José Batista 
Antunes - Malveira



Obras CM Mafra

• Pintura do Depósito da Água (Arte Urbana) - Malveira




