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Nota Introdutória

Volvidos apenas dois meses após a realização da última Assembleia de Freguesia e a
consequente informação a todos os seus eleitos por parte do Executivo da União de
Freguesias de Malveira e São Miguel de Alcainça da atividade realizada, no
cumprimento escrupuloso das responsabilidades que nos estão acometidas, cumpre-
nos novamente dar conhecimento daquilo que tem sido executado, em prol das nossas
populações, das nossas localidades, numa comunhão de esforços extraordinária, cujo
empenhamento e dedicação dos nossos funcionários é digna dos maiores encómios.
Mencioná-lo aqui, mais do que reconhecê-lo, é um ato de justiça. São para eles as
primeiras palavras inscritas neste documento, qual motor de uma engrenagem que
tudo tem feito para continuar a valorizar e a fazer da nossa União de Freguesias um
local, em que malveirenses e alcaincenses o sintam cada vez mais como seu e com
natural orgulho.
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Os últimos dois meses, como o restante quase ano e meio, tem sido marcado por novas
circunstâncias, às quais todos nós nos tivemos de adaptar. Umas mais esperadas,
outras nem tanto. Mas existiram. Ou continuam a existir.

E a capacidade que tem sido evidenciada para responder aos constantes desafios com
os quais nos vamos deparando, num quadro em que os riscos para a saúde pública são
permanentes, só nos pode deixar ainda mais satisfeitos e motivados para o tempo que
resta até à conclusão do presente mandato autárquico que nos foi confiado. Seja por
aquilo que foi feito na adequação do funcionamento dos nossos serviços, quer na área
administrativa como daqueles afetos ao pessoal operacional e em que a limpeza e
higiene urbana tem sido uma das nossas maiores prioridades. Sempre com o firme
desiderato de não colocar em causa a boa prestação de todos os serviços que estão sob
a alçada da nossa União de Freguesia, um direito inalienável dos nossos fregueses.



Nota Introdutória

Foi, é e continuará a ser preocupação primeira do Executivo da União de Freguesias
continuar a responder de forma eficaz a todos os problemas que vão surgindo no dia-a-
dia, seja de forma unilateral, fazendo uso de todos os seus recursos disponíveis, seja em
colaboração com outras entidades, como é o caso da Câmara Municipal de Mafra, a
quem não podemos deixar de manifestar o nosso reconhecido agradecimento. As obras
de requalificação do Largo da Feira e da Av. José Batista Antunes são disso o maior
testemunho.

A cada dia que passa vai sendo visível o evoluir de uma obra pela qual todos
ambicionávamos. Por aquilo que representa para todos os malveirenses, mas acima de
tudo pelo fazer rejuvenescer um local que a todos diz muito. Pela sua centralidade. Mas
fundamentalmente pela sua história e tradição.

O anúncio da edificação em Alcainça do novo Parque Urbano, denominado Baltazar Rolo
Luís, perpetuando alguém que tanto deu e fez pela sua terra, é mais um investimento
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autárquico que vai trazer mais qualidade de vida para todos quantos dele irão desfrutar.
Todos, mas mesmo todos, não podemos deixar de manifestar a nossa gratidão. Porque é
nosso timbre.
Mas porque o futuro será sempre consequência daquilo que construímos no presente e
porque é nossa responsabilidade zelar pelo património existente, continuamos a levar a
cabo um trabalho de conservação, manutenção e pintura daqueles que são muitos dos
locais simbólicos da nossa União de Freguesias. O espaço que até um passado recente
acolhia a Feira do Gado, e em que atualmente se realiza o mercado da revenda da fruta
à quinta-feira, bem como o comércio de aves, plantas e árvores, parte integrante da
Feira Tradicional da Malveira, fruto da renovação que foi alvo, tornou-se numa nova
atratividade, pelas condições de excelência que proporciona. Não só a vendedores,
como também a compradores.
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Infelizmente e ao contrário do que era nosso desejo, em parceria com a Associação
Fexpomalveira, mais uma edição do certame foi suspensa. Pelas razões que todos
conhecemos. Mas por boas razões. Porque a saúde e a segurança de todos nós, de
quem nos visita, está primeiro. Estamos certos que o futuro nos reservará coisas boas. E
o regresso da Fexpomalveira é uma delas. Porque pertence à nossa identidade. Porque
é nossa.

Em suma, esta tem sido uma forma, através de conteúdos claros, objetivos e
transparentes, em sede de Assembleia de Freguesia, disponibilizar a toda a população,
aqui representada, a informação sobre aquilo que têm sido as opções tomadas,
coligidos num modo simples e de fácil perceção.

Porque todos os dias estamos a ser escrutinados. E assim continuamos a querer.

Por quem de direito, como o são os eleitos na nossa Assembleia de Freguesia. Pelas
nossas populações, aqui representadas.
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Porque jamais nos resignaremos no cumprimento do dever e de uma missão que
assumimos com inteira responsabilidade.

Porque cada dia é o julgamento dos nossos atos. E a esse não podemos fugir, na certeza
de que estamos com a consciência e sentimento de dever cumprido. Nunca na
totalidade. Porque os nossos fregueses continuam sempre a merecer tudo aquilo que
lhes possa ser proporcionado.

À Assembleia de Freguesia, aos seus membros, expressamos igualmente o nosso
agradecimento, pela forma correta sempre revelada, facto que bem dignifica este órgão
autárquico.

A todos o nosso bem-haja.

Porque ontem, hoje e amanhã, todos somos malveirenses e alcaincenses.

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 de licenças de publicidade



Espaço do Cidadão

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



Feira e Mercados da Malveira

• Observância das regras de higiene e segurança

- Implementação do Plano de Contingência
- Disponibilização de máscaras e gel 

desinfetante
- Locais de entrada e saída 

diferenciados



Malveira/São Miguel de Alcainça

• Redes Sociais e Site da UF

- Disponibilização de informação



Malveira

• Conservação e Pintura do muro exterior do Cemitério



Malveira

• Lajeamento de talhões e colocação de berços em 
mármore no Cemitério



Malveira

• Conservação e Pintura da entrada norte do Mercado 
da Revenda



Malveira

• Conservação e Pintura dos muros do espaço e edifício 
da Feira do Gado



Malveira

• Conservação e Pintura diversas



Malveira

• Limpeza do lago da Mata Paroquial



Malveira

• Limpeza e corte de ervas no Forte da Feira



Malveira/São Miguel de Alcainça

• Limpeza de caminhos e valetas



Malveira

• Colocação de placas toponímicas



Malveira

• Limpeza e pintura do edifício da Junta de Freguesia –
Malveira (a decorrer)



Malveira/São Miguel de Alcainça

• Colocação de espelhos parabólicos



São Miguel de Alcainça

• Limpeza do Cruzeiro 
(Rua de São Miguel)



São Miguel de Alcainça

• Arranjo de passeios (Travessa do Penedo / Rua 1º de 
Maio)



Malveira

• Dia do Município 

- Inauguração das novas 
instalações do PASM



São Miguel de AlcainçaSão Miguel de Alcainça

• Dia do Município 

- Homenagem a Manuel Oliveira



São Miguel de AlcainçaSão Miguel de Alcainça

• Dia do Município 

- Apresentação do Parque Baltazar Rolo Luís



Obras CM Mafra

• Requalificação Largo da Feira e Av. José Batista 
Antunes



Obras CM Mafra

• Remodelação de conduta Rua Venda do Valador



Obras CM Mafra

• Relocalização abrigo de passageiros – Rua 25 de Abril 
/ Malveira




