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O dia chegou. 28 de maio de 2022. Aquele que irá perdurar na memória de todos nós e

que marca a viragem do paradigma da Malveira. Pelo qual todos ambicionávamos, tal a

repercussão e impacto que provocou no Largo da Feira da Malveira e artérias

adjacentes. Não só a Av. José Batista Antunes, como era expectável no início, mas

muitas outras e que no dia de hoje ainda continuam a ser alvo de intervenção, visando a

melhoria das condições de mobilidade de pessoas e circulação automóvel. Quando

muitos mostravam a sua descrença, muitos mais ainda revelavam otimismo,

acreditando sempre que era possível. Que ia acontecer. Porque vimos ação, ao contrário

da estagnação por outros invocada. Felizmente poucos.

A obra está feita, para desfrutar. Assim queiram todos os malveirenses fazer renascer o

seu núcleo central, fruindo de um novo espaço, de eleição, dinamizando as suas

atividades. Porque é seu, é nosso, é de todos!

Obrigado Câmara Municipal de Mafra. Obrigado a todos os malveirenses,

comerciantes que, com toda a sua compreensão, pelos constrangimentos que a obra

causou, merecem o nosso penhorado agradecimento. Dobrámos o cabo das tormentas.

Mas valeu a pena.



Nota 

Introdutória

Fazemos este introito porque é de toda a elementar justiça. Reconhecer quem nos fez e

continua a fazer bem. À Malveira. À nossa Vila.

Em abril último e do qual demos conhecimento em Assembleia de Freguesia, conforme

é nosso dever ético e moral, e acima de tudo numa demonstração inequívoca daquilo

que deve ser a relação entre eleitos e eleitores, pautada por uma total obrigatoriedade

ao nível da transparência, percorremos aquilo que foram os primeiros meses da

atividade desenvolvida pelo Executivo da União de Freguesias. Muita? Pouca? Aquela

que foi possível concretizar, assente numa dedicação extrema de todos os nossos

colaboradores, muitas vezes apelando mesmo à sua superação para dar resposta a

todas as solicitações. E que nos deixa de consciência perfeitamente tranquila.

Volvidos pouco mais de dois meses assim continuamos. Para além daquilo que são as

tarefas diárias ao nível da limpeza urbana, tentando periodicamente chegar a todos os

locais da nossa área territorial, com particular incidência nas zonas mais críticas, no que

concerne ao nível de outras obras e reparações, não podemos deixar de realçar aquilo

que tem sido feito em termos de pintura, conservação e manutenção dos cemitérios da

União de Freguesias.
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Como a reparação e pintura de muros, colocação de manilhas, calcetamento de

arruamentos nos mesmos, muito tem sido feito no sentido da máxima dignificação de

um local de culto e que honre todos os nossos defuntos. Um desígnio do qual jamais

abdicaremos.

Ainda no que respeita à limpeza, nomeadamente dos famigerados infestantes, várias

intervenções têm sido levadas a cabo. Contudo, uma associação de fatores,

nomeadamente relacionados com as condições climatéricas, têm, em permanência,

potenciado o seu crescimento.

Também a Mata Paroquial, pese embora os contínuos atos de vandalismo que continua

a ser alvo, tem merecido a nossa atenção, em particular com o arranjo e

impermeabilização do lago, bem como da sua iluminação. Um primeiro passo para

aquilo que desejamos venha a acontecer, ou seja, uma intervenção integrada, que

devolva o espaço em causa na plenitude a todos quantos dele usufruem. Sem esquecer

as pinturas recorrentes de grafitis nas paredes que circundam a mata e edifícios nela

existentes. Que nos obrigam a despender recursos, humanos e financeiros. Sem

justificação.
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Em termos do funcionamento dos mercados e feiras, uma alteração de monta

aconteceu. A transferência da Feira das Trouxas, agora denominada Feira de Artesanato

e Produtos Regionais, para o anfiteatro do renovado Largo da Feira. Pacífica, ao

contrário do que muitos apregoam e que obrigatoriamente tinha de acontecer, fruto da

intervenção imobiliária que está a ser feita no seu anterior local. E no qual não poderia

continuar. Ao invés de ser dada por terminada, foi encontrada uma solução. Com

reajustamentos que urge fazer, para dotar os vendedores de todas as condições para o

exercício da sua atividade, dentro do conforto que é exigido. Com total equilíbrio e

preocupação, estamos a fazê-lo continuadamente.

De realçar, ainda, o esforço hercúleo de todos os nossos funcionários na montagem e

desmontagem de todas as bancas a cada fim-de-semana. Por todos, mas acima de

tudo para que aquilo que também já era uma marca da nossa terra não descaminhe.

Ainda sobre as feiras e pese embora toda a alteração de hábitos de consumo que têm

vindo a suceder no nossa sociedade e quando muitos tentam menorizar, desvalorizar a

Feira Tradicional de Quinta-feira, a Feira da Malveira, apelidando-a de condenada,

morta, sem pessoas, o último dia 16 de junho mostrou-nos uma realidade

diametralmente oposta. Pessoas, milhares de pessoas, na Feira da Malveira.
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A Feira da Malveira resiste e continuará a resistir, por mais negativistas que possam

existir.

Frisamos, também, o acompanhamento de tudo o que tem sido o trabalho realizado

pelas associações e clubes da nossa União de Freguesias o que tem sido outra das nossas

inquietações. Pela positiva. A recente assinatura dos vários protocolos de colaboração

que formalizámos com essas mesmas associações e clubes é disso o melhor exemplo.

Porque reconhecemos a sua importância no contexto da nossa comunidade, em

particular dos mais jovens, mas não só. Na defesa dos costumes e tradições das nossas

terras. Dentro de um quadro de total parcimónia financeira, continuaremos a apoiar, sem

colocar em causa a gestão dos fundos que suportam toda a nossa atividade. Apoios esses

que não se esgotam em valores monetários, mas também na cedência de espaços,

equipamentos, marcando presença nas suas ações, entre outros.

Ao nível dos estabelecimentos escolares existentes na nossa União de Freguesias, várias

têm sido as plataformas de colaboração estabelecidas com os mesmos, mormente no

apoio ao nível de transporte dos alunos para várias atividades do desporto escolar e não

só. Assinalando o Dia Mundial da Criança. Apoiando os seus projetos. Porque essa é

também a nossa missão.
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Terminamos como começámos, com o aplauso pela concretização da Requalificação do

Largo da Feira, das artérias adjacentes, pela nova Malveira. E porque a nossa memória

não tem nome.

Contamos com todos vós! Podem contar connosco!

O Executivo

Junho 2022 



DESTAQUE Inauguração da Requalificação do Largo da Feira 

da Malveira e zona adjacentes 



DESTAQUE Inauguração da Requalificação do Largo da Feira da 

Malveira e zona adjacentes 



Feiras e 

Mercados

Feira de Artesanato e Produtos Regionais 



Dia Nacional 

das 

Coletividades

Assinatura de Protocolos de Colaboração com 

as Associações e Coletividades

● Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Malveira ● Atlético Clube da Malveira ● Alcainça Atlético Clube ●
Clube Hiper-Activo ● Rancho Folclórico da Malveira ● Grupo Cultural de Danças e Cantares de São Miguel de Alcainça ● Fábrica da 

Igreja de São Miguel de Alcainça ● Liga dos Amigos da Malveira ● Sociedade Columbófila da Malveira ● Associação Fexpomalveira ●
● Grupo Motard “Os Abobras” ● Grupo Motard “Relíquias D’Oeste” ●



Manutenção de 

vias, sarjetas e 

sumidouros

Manutenção de 

espaços públicos 

e jardins

Manutenção de 

sinais e mobiliário 

urbano

Obras, 

Reparações e 

pinturas
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Malveira Cemitério – pinturas, calcetamento, arranjos 

diversos e vedação para arrumos 



Malveira Lago da Mata - Pintura, impermeabilização 

e iluminação



Alcainça Limpeza de ruas e corte de infestantes



Alcainça Pintura de muros e fontanários



Alcainça Pinturas do fontanário e lavadouro –

Quinta das Pêgas



Participação e 

apoio a eventos 

das associações 

e coletividades

11º Aniversário do Grupo 
Motard “Abobras”

Encerramento 
de atividades 
do Clube Hiper-
Activo / Lobos 
da Malveira



Gestão/ 
Valorização 

dos recursos 
humanos

- Abertura do Procedimento Concursal para reforço da equipa

- Distribuição de Fardamento e melhoria de equipamentos de trabalho 



Outras 

Atividades

Comemoração Dia da Criança 
na Escola Básica de São 
Miguel de Alcainça – oferta 
aluguer de insufláveis

Colaboração para 
disciplina de 
Robótica da Escola 
Básica da Malveira –
Oferta Lego



Outras 

Atividades
Exercício da Proteção civil 
AQUAMAFRA 2022 - Alcainça

Conselho Eco Escolas - ação de 
recolha de lixo no parque de 
estacionamento - Malveira



Outras 

Atividades

WorkShop Consultas de 
Nutrição Sénior - Alcainça




