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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 2021, na prossecução do respetivo 

orçamento, conforme documentos anexos e assim ser submetido à apreciação, discussão e 

votação da digníssima Assembleia de Freguesia. 

• Num ano que agora finda marcado pelos constrangimentos por todos conhecidos e perante as 

dúvidas que ainda se colocam quanto à erradicação da Pandemia Covid-19, pese embora os 

sinais positivos que se vão vislumbrando com o surgimento da vacina, e considerando tudo 

aquilo que foram as alterações provocadas no nosso quotidiano e as consequentes 

implicações na gestão da própria União de Freguesias, perspetivar o próximo ano, em termos 

daquilo que será a atividade a desenvolver não se adivinha tarefa fácil.



NOTA INTRODUTÓRIA

• 2020 foi inquestionavelmente um ano que ficará para sempre na memória de todos. Contudo, 

apesar de todas as adversidades, tudo fez o Executivo da União de Freguesias de Malveira e 

São Miguel de Alcainça para garantir o funcionamento de todos os seus serviços de forma 

rápida e eficaz, pese embora todas as condicionantes de que foram alvo. A título de exemplo 

recordamos, durante um período significativo, a redução do número de funcionários a laborar, 

em virtude da implementação das medidas de prevenção e combate ao contágio da Pandemia 

Covid-19. Mesmo assim, e nomeadamente em termos de limpeza urbana, foi conseguido 

realizar-se um trabalho que não pôs em causa a imagem da União de Freguesias.

• Também ao nível dos serviços de secretaria, todas as solicitações urgentes foram atendidas, 

não colocando em causa o cumprimento das diversas obrigações dos nossos fregueses.



NOTA INTRODUTÓRIA

• No que concerne à realização dos mercados e feiras, esteve esta União de Freguesias na 

linha da frente da defesa da sua realização, mediante a implementação do respetivo Plano de 

Contingência e medidas de proteção de todos quantos neles participam. E acima de tudo, 

permitindo que todos pudessem desenvolver a sua atividade, pois estava em causa a sua 

própria sobrevivência. Basta recordar que a Feira da Malveira, no espectro nacional, foi a 

última a interromper o seu funcionamento e a primeira a voltar a realizar-se, depois de um 

período de encerramento ditado pelas instâncias governamentais.

• Dentro de um quadro de dificuldades permanentes, fomos sabendo encontrar os mecanismos 

adequados para dar as respostas mais adequadas.



NOTA INTRODUTÓRIA

• Num plano superior e depois de terem sido ultrapassadas todas as condicionantes que estão 

inerentes a uma obra de tamanha dimensão, é com extrema felicidade que podemos assistir 

ao desenrolar da intervenção no Largo da Feira e Av. José Batista Antunes, para além de 

outras obras em ruas contíguas a estes espaços e que, definitivamente, irão proporcionar uma 

nova atratividade à Vila da Malveira e sobretudo melhores condições para quem ali reside ou 

trabalha.

• Depois das agruras de 2020, estamos certo que o novo ano nos trará uma nova esperança 

com a conclusão das obras atrás referidas e que em muito irão dignificar e orgulhar os 

malveirenses.



NOTA INTRODUTÓRIA

• O próximo ano, o último do mandato para o qual nos foi confiada a responsabilidade de 
conduzir os destinos da União de Freguesia de Malveira e São Miguel de Alcainça, e pese 
embora todas as reticências que ainda se colocam, em termos daquilo que foi a elaboração 
deste Plano de Atividades, procurámos fazê-lo como se de um ano típico se vá tratar, ao 
contrário do que aconteceu neste que agora está no seu epílogo. 

• É nossa convicção que a Mata Paroquial da Malveira vai acolher a 32º Fexpomalveira, evento 
de tão gratas tradições e que infelizmente viu a sua realização travada em 2020 pelas razões 
que conhecemos.

• É nossa convicção que os nossos clubes e associações poderão voltar à sua atividade normal, 
proporcionando a ocupação dos tempos livres e às nossas crianças e jovens. 



NOTA INTRODUTÓRIA

• É nossa convicção que o Circuito Ciclista da Malveira voltará ao nosso convívio, aquela que é 

uma das clássicas mais prestigiadas da modalidade em Portugal levada a cabo pelo Atlético 

Clube da Malveira e ao qual sempre nos associámos.

• É nossa convicção que as instalações da União de Freguesias voltarão a ser cedidas a todos 

quantos delas queiram usufruir.

• Mas também é nossa convicção que diariamente iremos continuar a garantir a qualidade nos 

serviços de limpeza urbana, de manutenção de ruas e passeios, pinturas e reparações 

diversas, corte de árvores, entre as várias obrigações que estão acometidas à União de 

Freguesias.



NOTA INTRODUTÓRIA

• A conservação dos vários espaços e edifícios propriedade da União de Freguesias será outra 

das grandes prioridades para 2021, com a sua requalificação e pintura, quer de muros e 

fachadas, como sejam os dos edifícios das Junta de Freguesia, de Malveira e São Miguel de 

Alcainça, da Mata Paroquial, Mercado da Revenda. Feira do Gado, Jardim D. Maria I e 

cemitérios. Um investimento considerável mas que se impõe.

• Em termos de mercados e feiras e depois das alterações verificadas no último ano e que 

estão a ir ao agrado de todos, recorde-se a passagem do mercado da fruta à quinta-feira para 

o espaço da feira do gado, bem como do setor das aves, a que se aliou a reabertura naquele 

local do bar ali existente, situação que contribuiu igualmente para a dinamização daquele 

local, o regular funcionamento da feira tradicional está assegurado.



NOTA INTRODUTÓRIA

• Em suma, este é um tempo de renovarmos a esperança, mantendo a confiança que nos foi 

depositada para os quatro anos que no próximo ano se concluirão.

• Continuaremos a pautar a nossa conduta por uma gestão de rigor e parcimoniosa, honrando 

os compromissos assumidos e jamais hipotecando os valores da nossa União de Freguesias.

• Os tempos continuarão a ser de combate. Contra o Covid-19. Mas acreditando que tal não 

poderá eternamente condicionar a nossa vida.

• Continuamos a contar com todos para esta batalha.

• Por nós! Por vós! Pela Malveira! Por São Miguel de Alcainça!

O Executivo 



REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DA 
FEIRA / AV. JOSÉ BATISTA ANTUNES

• “Deus quer, o homem sonha, a obra nasce”, Fernando Pessoa



ACORDOS DE EXECUÇÃO / 
CÂMARA MUNICIPAL DE MAFRA
• 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
/CÂMARA MUNICIPAL DE MAFRA

• 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
• 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
• 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

- Grupo Motard Os Abóbras



EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, 
RECREIO E LAZER
• Apoio às atividades promovidas pelos estabelecimentos de ensino da União de 

Freguesias (Festa Halloween, Corta Mato,…;

• Cedência de instalações (Pavilhão Multiusos, Mata Paroquial,…) aos clubes, 

coletividades e associações;

• Colaboração na manutenção e conservação das instalações propriedade dos clubes e 

associações;

• Apoio financeiro e logístico na organização do Circuito Ciclista da Malveira

• Apoio e promoção de atividades de vários âmbitos



INVESTIMENTO /OBRAS

• Malveira

- Requalificação e Pintura dos muros e fachadas dos edifícios da Junta de Freguesia, 

Mata Paroquial, Mercado da Revenda, Feira do Gado, Jardim D. Maria I e Cemitérios;

- Conservação e manutenção de passeios e arruamentos.



INVESTIMENTO / OBRAS

• São Miguel de Alcainça

- Requalificação do Jardim do Chafariz Seco;

- Conclusão do arranjo da cave do edifício da Junta de Freguesia;

- Pinturas, conservações e reparações diversas;

- Limpeza e corte de árvores



OUTROS EVENTOS

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

Associação Fexpomalveira



Dezembro 2020


