
UNIÃO DE FREGUESIAS 
DE MALVEIRA E SÃO 
MIGUEL DE ALCAINÇA
PLANO DE ATIVIDADES 2020



NOTA INTRODUTÓRIA

Dando cumprimento ao previsto na Lei nº75/2013, de 12 de Setembro, artigo 16º, nº 1, alínea
a), o Executivo da União de Freguesias de Malveira e São Miguel de Alcainça apresenta desta
forma a proposta de Plano de Atividades para o Ano de 2020, na prossecução do respetivo
orçamento, conforme documentos anexos e assim ser submetido à apreciação, discussão e
votação da digníssima Assembleia de Freguesia.

No âmbito da atividade intrínseca às competências que estão assacadas à União de
Freguesias, o ano de 2019 ficará indelevelmente marcado pelos constrangimentos
provocados, nomeadamente ao nível do investimento, pela alocação da Feira da Malveira no
espaço do Mercado da Revenda. A criação das condições exigíveis para que os feirantes
pudessem desenvolver a sua atividade, nomeadamente no que concerne às peixarias, mas não
só, obrigou a um esforço financeiro suplementar, o qual acabou por condicionar aquilo que
era a ambição na concretização de outras medidas.

Contudo, apesar das restrições daí resultantes, procurou a União de Freguesias dar a resposta
adequada em termos daquilo que são as necessidades prioritárias, particularmente ao nível
da limpeza urbana, pese embora a notória falta de colaboração, leia-se civismo, por parte de
alguns residentes para quem o paradigma de viver em comunidade ainda não foi
interiorizado.



NOTA INTRODUTÓRIA

Também em termos daquilo que foi a conservação e manutenção de passeios e arruamentos,
foi realizado o possível, tendo em conta os recursos humanos e de equipamentos existentes,
fatores igualmente preponderantes para uma efetiva total capacidade de resposta.

Aspeto que mereceu igualmente uma preocupação acrescida por parte do Executivo da União
de Freguesias, até porque a segurança de pessoas e bens tem de ser entendida como
prioritária, teve a ver com a limpeza e corte de árvores. Decisão nem sempre compreendida,
na maior parte dos casos sustentada pela sobreposição da emoção em relação à razão, mas
que entendemos como necessária, vários eram as situações em que o diagnóstico efetuado
assim o obrigou, visto o risco de perigosidade estar iminente.

Em termos do funcionamento dos serviços administrativos da União de Freguesias, tanto na
Malveira como em São Miguel de Alcainça, foram os mesmos totalmente de encontro às
expetativas de quem a eles recorreram e dentro de um quadro de funcionamento
devidamente diferenciador pela positiva, como é exemplo o serviço que passou a ser prestado
no Balcão do Cidadão com a possibilidade de renovação do Cartão de Cidadão. Trata-se de
uma nova valência que é disponibilizada e que em muito vem facilitar a vida aos nossos
fregueses, bem como aos oriundos de concelhos limítrofes.



NOTA INTRODUTÓRIA

Estes foram apenas alguns dos aspetos que, apesar de não nos satisfazerem na plenitude com
a nossa atuação, deixam-nos de consciência perfeitamente tranquila, fundamentalmente por
termos pautado a nossa missão pelo rigor e total parcimónia.

Mas aquilo que nos move é o futuro. E esse não pode esperar. Os documentos ora
apresentados, não só este, mas particularmente o Orçamento e o Plano Plurianual de
Investimentos para 2020, bem como aquilo que são as intervenções que estão e vão ser
realizadas pela Câmara Municipal de Mafra, dão-nos a esperança de que o próximo ano trará
uma nova dinâmica e sobretudo uma nova forma de utilização dos espaços públicos.

Disso mesmo é exemplo a conclusão, por dias, da requalificação da antiga Casa Canas que dará
lugar à Casa da Cultura da Malveira, bem como do Largo das Escolas e Depósito de água,
originando novas centralidades e uma nova forma de fruição por parte de todos os
malveirenses e de quem nos visita.

Mas não só. A concretização recente do lançamento do concurso das obras de requalificação
da Avenida José Batista Antunes e do Largo da Feira marca definitivamente o arranque de um
projeto que a Malveira e os Malveirenses muito desejam.



LARGO DA FEIRA/AV. JOSÉ BATISTA ANTUNES



NOTA INTRODUTÓRIA

A Feira da Malveira é uma marca que nos identifica e ao contrário do que muitos vaticinaram
não definhou. Continua viva e bem viva. A adesão que a cada quinta-feira continua a
manifestar, naquele que foi um espaço de recurso para a sua realização por um período
provisório, são o melhor exemplo do que afirmamos. Não é o espaço ideal, até pela sua menor
dimensão, mas foi a solução encontrada para não ser a mesma suspensa, com todos os
prejuízos que daí decorreriam.

Parafraseando Fernando Pessoa “quando o homem sonha, a obra nasce”, e uma nova Feira vai
nascer. Como a Malveira irá renascer.

Releve-se ainda o facto do valor proveniente da Câmara Municipal de Mafra no ano de 2020,
na sequência da celebração dos acordos administrativos e de delegação de competências,
sofrer um aumento de cerca de 25%, comparativamente ao ano que agora termina, o que nos
permite novos investimentos, nomeadamente em termos da aquisição de equipamento
informático e respetivo software, bem como de uma viatura ligeira comercial de caixa aberta a
ser afetada a São Miguel de Alcainça e assim possibilitar a prestação de um mais rápido e
eficaz serviço, seja em termos de limpeza urbana, conservação e manutenção de passeios e
arruamentos, entre outros.



NOTA INTRODUTÓRIA

Ainda no que respeita ao setor das Feiras e Mercados e indo ao encontro daquilo que era uma
“reivindicação”, quer de feirantes como de compradores, o Mercado da Revenda à quinta-feira
passará a ter como local de realização o espaço da Feira do Gado, o qual se encontra neste
momento a ser adaptado para esse fim. Com esta alteração, aquele espaço ganha uma nova
vitalidade, ao mesmo tempo que o espaço contíguo ao Pavilhão Multiusos passará a ser para
uso exclusivo de estacionamento, facilitando a vida a todos os compradores.

O apoio ao associativismo e a todas as atividades que os clubes e associações da nossa União
de Freguesias vão desenvolvendo, até pelo caráter não só desportivo como social que as
caracterizam, continuará a merecer a nossa especial atenção.

Em suma, pretende este Executivo continuar a desenvolver uma política económica
consolidada, em que os passos serão dados em consonância com os princípios da boa
governação pública e atendendo aos posicionamentos das várias forças políticas aqui
representadas.

Contamos com todos! Pela Malveira, pelos Malveirenses!

O Executivo



ACORDOS DE EXECUÇÃO / CÂMARA MUNICIPAL DE MAFRA

a) Execução dos Acordos de Execução celebrados com a Câmara Municipal de Mafra:

- Manutenção de vias e espaços públicos, sargetas e sumidouros;

- Manutenção de espaços verdes;

- Manutenção de mobiliário urbano.



CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS / C. M. MAFRA

a) Execução dos Contratos Interadministrativos celebrados com a Câmara Municipal de
Mafra:

- Colaboração na captura de canídeos e gatídeos;

- Renovação de licenças de publicidade.



CULTURA, DESPORTO, RECREIO E LAZER

a) Manutenção dos Protocolos de Colaboração estabelecidos entre a União de Freguesias e
as instituições associativas sedeadas na sua área geográfica:

- Associação Fexpomalveira

- Sociedade Columbófila da Malveira

- Rancho Folclórico da Malveira

- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Malveira

- Grupo Cultural de Danças e Cantares de São Miguel de Alcainça

- Liga dos Amigos da Malveira



CULTURA, DESPORTO, RECREIO E LAZER

a) Manutenção dos Protocolos de Colaboração estabelecidos entre a União de Freguesias e
as instituições associativas sedeadas na sua área geográfica:

- Atlético Clube da Malveira

- Alcainça Atlético Clube

- Fábrica da Igreja Paroquial de São Miguel de Alcainça

- Clube Hiper-Activo

- Grupo Motard Relíquias D’Oeste



CULTURA, DESPORTO, RECREIO E LAZER

b) Cedência de instalações (Pavilhão Multiusos, Mata Paroquial, …) aos clubes, coletividades e
associações;

c) Colaboração na manutenção e conservação das instalações propriedade dos clubes e
associações;

d) Apoio Financeiro e Logístico na Organização do Atlético’s Cup (parceria Atlético Clube da
Malveira e Alcainça Atlético Clube)

e) Apoio Financeiro e Logístico à organização do Circuito Ciclista da Malveira

f) Apoio e promoção de atividades de vários âmbitos



INVESTIMENTO /OBRAS

a) Malveira

- Transferência do Mercado da Revenda (quinta-feira) para o espaço da Feira do Gado

- Aquisição de equipamento e software informático

- Conservação e manutenção dos imóveis propriedade da União de Freguesias

- Conservação e manutenção de passeios e arruamentos

- Conclusão do arranjo do espaço ajardinado junto ao acesso ao Campo José Alegre

- Edificação do Miradouro da Serra de Santa Maria

- Definição e Pintura de lugares de estacionamento (Rua Túlio Pereira / Rua Santa Filomena)



INVESTIMENTO /OBRAS

a) São Miguel de Alcainça

- Construção do passeio na rua de São Miguel

- Aquisição de viatura ligeira comercial de caixa aberta

- Aquisição de equipamento e software informático

- Pinturas, conservações e reparações diversas

- Limpeza e corte de árvores



OUTROS EVENTOS

a) Apoio na organização e promoção da 32ª Fexpomalveira em parceria com a Associação
Fexpomalveira




