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Nota Introdutória

O Mundo mudou. Mas não parou. Obrigou-se a um novo paradigma, caracterizado

por novos comportamentos, novas formas de saber ser, saber fazer e saber agir,

refletindo-se inexoravelmente naquilo que é o nosso quotidiano, a nossa vivência

diária, os nossos novos hábitos.

Uma mudança estranha. Mas que se arraigou em todos nós. No campo pessoal. No

campo profissional. Nas instituições. Que também elas se viram constrangidas a

encontrar respostas, desbravar caminhos, que minimizassem os impactos

decorrentes de uma Pandemia que teima em não nos deixar.

O último ano será indubitavelmente um período que jamais esqueceremos. Que

recordaremos. Também na nossa União de Freguesias. Pelo novo “modus operandi”

introduzido em toda a atividade por si realizada, como também a realizar.



Nota Introdutória

Em conformidade com aquilo que foram e são as indicações das entidades
responsáveis, a União de Freguesias foi mantendo a sua atividade, o seu
funcionamento, de forma responsável, respeitando regras e procedimentos que,
acima de tudo, garantissem a segurança de todos. Quer naquilo que diz respeito às
competências que lhe estão acometidas, nomeadamente em termos de limpeza
urbana, assegurando um serviço de primordial importância para as nossas
populações, como também no que concerne ao atendimento e prestação de
serviços ao nível administrativo, em que o Espaço do Cidadão, instalado na Malveira,
e o Balcão dos CTT, em Alcainça, são um exemplo insofismável. Entre intermitências
resultantes dos recorrentes estados de emergência, mas nunca colocando em causa
os serviços disponibilizados.
Porque essa é a nossa obrigação. Porque essa é a nossa missão.



Nota Introdutória

Entre avanços e recuos que foram marcando aquilo que seria o desconfinamento no 

último ano, o primeiro trimestre de 2021 voltou a condicionar sobremaneira aquilo 

que é um dos “core business” da União de Freguesias de Malveira e São Miguel de 

Alcainça - as feiras e os mercados – com natural repercussão negativa em termos 

daquilo que são as receitas daí provenientes. 

Resultado de um novo confinamento generalizado, o Executivo da União de 

Freguesias viu-se forçado a suspender a realização do Mercado Grossista da Roupa, 

como também reduzir o funcionamento da Feira Tradicional, que se realiza todas as 

quintas-feiras, ao comércio de géneros alimentares. Felizmente, uma realidade já 

revertida e com a qual desejamos não voltar a conviver. Porque isso significará tudo 

aquilo que queremos. O tão ambicionado regresso à normalidade. 



Nota Introdutória

Apesar de todos os condicionalismos, não parámos. De tomar conta do nosso

património, de preservar a nossa história, da qual todos nos devemos orgulhar.

Porque é a nossa. Da Malveira e São Miguel de Alcainça. Requalificámos e pintámos

vários fontanários e chafarizes. Como também os marcos geodésicos do Monte de

Santa Maria e da Serra do Funchal, de fundamental importância na cartografia

nacional. Locais de referência e agora potenciados com a instalação de baloiços

panorâmicos. Sem dúvida, uma nova atratividade para quem quer desfrutar das

nossas belas paisagens e usufruir da tranquilidade que emerge das mesmas.

E quando o ceticismo, a desconfiança, num passado ainda não muito distante,

imperava, eis que o Largo da Feira e a Av. José Batista Antunes se transformam a

cada dia que passa, no sentido da sua plena requalificação e de uma nova

centralidade para a nossa Vila, num espaço de fruição de excelência que num futuro
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próximo estará ao dispor de todos os malveirenses e daqueles que nos continuarem

a dar o privilégio da sua visita. Sim. Porque na Malveira, ninguém é de fora.

Resta-nos continuar a agradecer. A todos que, mesmo num tempo de enorme

dificuldade, continuam a tudo fazer pela nossa União de Freguesias. Primeiramente

aos nossos colaboradores, a verdadeira extensão da União de Freguesias nas nossas

ruas, no dia-a-dia das nossas localidades. Como também aos nossos clubes e

associações, pela capacidade de superação que têm manifestado para ultrapassar

todos os obstáculos e manter vivo o espírito e dinamismo que sempre os

caracterizou. Ao tecido empresarial e comercial, pela resiliência demonstrada, força

motriz imprescindível para a nossa economia.

À Assembleia de Freguesia e a todos os seus eleitos. Pela colaboração sempre

patenteada, num quadro de natural e compreensível divergência de opiniões que
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possa existir. É esse um dos desígnios do poder autárquico. A democraticidade de

posições.

Por fim, porque é um dever de consciência, uma obrigação que nos assola em

honrar todos aqueles que já partiram mas que jamais esqueceremos. Pela sua

dedicação, o seu empenho, mas fundamentalmente pelo amor à sua terra que

sempre evidenciaram, a União de Freguesias, a Câmara Municipal de Mafra, irá no

próximo dia 10 de maio proceder ao descerramento da placa toponímica “Largo

Manuel de Oliveira”, em homenagem póstuma ao primeiro presidente da Junta de

Freguesia de São Miguel de Alcainça, tal como ao lançamento da primeira pedra do

Parque Baltazar Rolo Luís, na mesma localidade.

Porque não podemos perder a memória. Porque a ambos muito devemos.

Que sigamos juntos. A continuar a trabalhar pela nossa União de Freguesias.

O Executivo



Malveira/São Miguel de Alcainça

. CENSOS 2021
- Apoio no preenchimento dos inquéritos



Acordos UFSMA/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 de licenças de publicidade



Espaço do Cidadão

. Disponibilização de serviços

- Renovação do Cartão de Cidadão
- Alteração e confirmação de morada
- Entrega de Documentos ADSE
- Renovação da Carta de Condução
- Emissão de Registo Criminal
- …



Feira da Malveira

. Observância das regras de segurança (COVID-19)

- Retoma da Feira com todos os setores
- Implementação do Plano de Contingência
- Disponibilização de máscaras e gel desinfetante
- Remarcação/pintura dos espaços concessionados



Malveira

. Conservação e beneficiação da Casa Beatriz Costa –
Mata Paroquial



Malveira/São Miguel de Alcainça

. Colaboração na realização de dádivas de sangue

- Disponibilização de instalações



Malveira

. Evocação do Dia da Árvore – Condomínio Fábrica 
do Algodão

- Disponibilização de árvores



Malveira/São Miguel de Alcainça

. Redes Sociais e Site da UF
- Disponibilização de informação



Malveira

. Conservação e Pintura do Chafariz da Ladeira



Malveira

. Conservação e Pintura do Fontanário das 
Fontainhas



Malveira

. Conservação e Pintura do Fontanário do Largo 
Ascenção Valdez



Malveira/São Miguel de Alcainça

. Conservação e Pintura de Marcos Geodésicos –
Monte de Santa Maria e Serra do Funchal



Malveira

. Limpeza e pintura de muros e instalações do 
Mercado da Revenda



Malveira

. Limpeza e pintura de muros do espaço contíguo 
ao Pavilhão do Multiusos



Malveira/São Miguel de Alcainça

. Reparação de pavimento com massa asfáltica



Malveira/São Miguel de Alcainça

. Instalação de baloiços no Monte de Santa Maria e 
Serra do Funchal



Malveira/São Miguel de Alcainça

. Limpeza e corte de árvores



Malveira/São Miguel de Alcainça

. Limpeza de terrenos



Malveira

. Limpeza das barreiras do Mercado da Revenda



Malveira/São Miguel de Alcainça

. Limpeza e corte de ervas nos passeios e 
arruamentos



São Miguel de Alcainça

. Instalação de portão elétrico e eletrificação da 
cave do edifício da Junta de Freguesia



São Miguel de Alcainça

. Arranjo e embelezamento da zona envolvente ao 
Cemitério



São Miguel de Alcainça

. Arranjo e embelezamento da Praceta do Serrado



São Miguel de Alcainça

. Colocação de espelho parabólico na Rua Nova



Requalificação do Largo da Feira e Av. José Batista Antunes…

… o sonho continua!
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