


Contrariando tudo aquilo que era expectável, o Mundo mudou. De forma
repentina e abrupta, o nosso quotidiano, as nossas rotinas, foram subitamente
alteradas, por culpa de um vírus que nos obrigou a uma nova realidade. Um
inimigo invisível que jamais algum de nós ousaria pensar em ter de enfrentar.
Os impactos daí resultantes são conhecidos e notórios em todos os setores de
atividade que nos rodeiam. As prioridades passaram a ser outras, em detrimento
daquilo que era o “modus operandi” dito normal e que resultou numa mudança
radical dos hábitos diários.
O poder local, a gestão autárquica, aquele que mais perto está dos cidadãos, dos
seus fregueses, não se furtou a todos esses constrangimentos. Antes pelo
contrário. Foram, talvez, os primeiros a ter que encontrar soluções para os desafios
que a pandemia Covid-19 lançou, obrigando, no caso particular da União de
Freguesias de Malveira e São Miguel de Alcainça, a um necessário ajuste de
procedimentos face ao decretar do Estado de Emergência no nosso país e os
condicionalismos daí decorrentes.
Desde o encerramento quase total no funcionamento dos serviços de secretaria,
com atendimento exclusivo a casos de comprovada urgência, alternância de
equipas de trabalho reduzidas, semana a semana, na realização dos trabalhos de



higiene e limpeza urbana, fruto das medidas de prevenção ao contágio e
propagação da pandemia, mais de metade do primeiro semestre de 2020 foi
deveras condicionado e limitativo daquilo que deveria ser a atividade normal da
União de Freguesias.
A luta, o combate, passou a ser outro. O da higienização das ruas, passeios e
contentores. Da distribuição de máscaras, viseiras, gel desinfetante, em todos os
domicílios e comércio e serviços da Malveira e São Miguel de Alcainça. Do
altruísmo e da solidariedade, como muitos cidadãos anónimos protagonizaram,
bem como instituições. O Grupo Motard “OS Abobras”, com a sua disponibilidade
e abnegação foram um exemplo merecedor do reconhecimento de toda a
população.
A Limpeza urbana, pese embora o comportamento reiterado de más práticas
ambientais que vamos constatando, sem esquecer os ainda recorrentes atos de
vandalismo perpetrados contra o património local, cumpriu-se com o grau de
exigência que se impõe, apesar do reduzido número de funcionários que estava
disponível para o efeito.
Tema atual e merecedor de especial atenção, diz respeito à proliferação de ervas e
outros tipos de vegetação nas bermas e passeios de muitas artérias da nossa
União de Freguesia. Conscientes da gravidade do problema, não é menos verdade



que a ausência de aplicação de qualquer tipo de glifosatos, com os naturais
benefícios em termos ambientais, a que se aliaram condições atmosféricas que
potenciaram o rápido crescimento das ditas ervas e vegetação, tornaram a
situação de difícil resolução num curto espaço de tempo. Porém, os últimos dias
inverteram um cenário que todos desejávamos nunca se ter verificado. Com a
criação de equipas de trabalho com a função exclusiva de proceder ao corte e
limpeza de ervas, o paradigma vai-se alterando no sentido positivo, indo de
encontro aquilo que é um desejo transversal a todos nós: uma União de
Freguesias cada vez mais limpa e de que todos nos possamos orgulhar. É para isso
que trabalhamos. É para isso que continuaremos a trabalhar. Sem ilusões. Mas
dentro de um quadro realista e racional.
Também a suspensão da Feira da Malveira, felizmente uma situação que já foi
revertida, não deixou de provocar consequências negativas em termos daquilo
que são as receitas daí provenientes. Por outro lado, e de forma a serem criadas
as condições de acesso, bem como de estacionamento aos compradores, levou à
transferência da realização do Mercado Grossista da Fruta de quinta-feira para o
espaço da Feira do Gado, a que se aliam os setores das aves, plantas/árvores e
cebolo, sendo nossa convicção que tal contribuirá decisivamente para a
revitalização daquele local, considerando igualmente as obras de beneficiação de



que está a ser alvo.
Este é um momento de todos nos reinventarmos. Entendermos o que mudou e
encontrarmos as soluções que respondam de forma assertiva aos desafios com
os quais vamos sendo confrontados.
Porque a vida não parou. Apenas se alterou. Mas não o nosso desígnio. De
continuarmos a trabalhar todos, mas mesmo todos, pela nossa União de
Freguesias.

O Executivo



 Manutenção de vias e espaços públicos, sargetas e 
sumidouros

• Manutenção de espaços verdes
• Manutenção de mobiliário urbano
• Colaboração da captura de canídeos e gatídeos
• Renovação e licenças de publicidade



Disponibilização de serviços
• Renovação do Cartão de Cidadão
• Alteração e confirmação de morada
• Entrega de documentos ADSE 
• Emissão de Registo Criminal
• ...



 Aquisição de Viatura



 Elaboração de Plano de Contingência – Covid 19
 Alocação dos setores das Aves, Plantas/Árvores e Cebolo no 

recinto da Feira do Gado
 Criação de Parque de Estacionamento no recinto contíguo ao 

Pavilhão Multiusos



 Transferência do Mercado Grossista da Fruta 
(Quinta-feira) para o recinto da Feira do Gado



Requalificação do Depósito de Água



Requalificação do Largo das Escolas



 Requalificação da Casa Canas – Novo Centro 
Cultural da Malveira



 Higienização de ruas, passeios e contentores



 Distribuição de máscaras, viseiras e gel 
desifentante



Limpeza e corte de ervas



Limpeza de bermas e valetas



 Limpeza de caminho e valetas e preparação 
para asfaltamento (Abrunheira)



 Construção de passeio Rua de São Miguel 
(Alcainça)




