
PLANO DE ATIVIDADES 2022
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› 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 2022, na prossecução do respetivo orçamento,

conforme documentos anexos e assim ser submetido à apreciação, discussão e votação da

digníssima Assembleia de Freguesia.

› Na sequência do mandato que nos foi confiado, em resultado das últimas eleições autárquicas, bem

como a todos os membros da Assembleia de Freguesia, cumpre-nos a obrigação de apresentar a

todos vós e por consequência às nossas populações, a proposta das atividades que nos propomos

desenvolver para o ano de 2022.

› Um documento, do qual não pode estar dissociado o contexto pandémico sob o qual ainda nos
encontramos e cujo términus ainda levanta algumas dúvidas - isto se realmente vier mesmo a
acontecer - cujo enquadramento, na linha de continuidade verificada nos últimos dois anos,
particularmente espinhoso pelos efeitos negativos que produziu no plano social e económico.
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› Contudo, e apesar de todas as adversidades com que possamos vir a ser confrontados, estamos
certos de que a defesa intransigente das nossas populações, da Malveira e de São Miguel de
Alcainça, serão as bandeiras pelas quais nortearemos a nossa intervenção. Porque estão na primeira
linha do nosso esforço, dedicação e acima de tudo resiliência, em particular daqueles que todos os
dias vestem a camisola da União de Freguesias de Malveira e São Miguel de Alcainça.

› Até porque o futuro reserva-nos algo de muito bom. Na Malveira e em Alcainça.

› É com natural satisfação que assistimos ao desenrolar das obras de requalificação do Largo da Feira,
Av. José Batista Antunes e outras artérias adjacentes, estando as mesmas já na sua reta final de
conclusão, mas cuja profundidade e extensão tendem a escapar aos menos observadores.

› Depois da construção do novo Centro Cultural da Malveira, na antiga Casa Canas, e da intervenção
no espaço contíguo que já é bem visível, estão criadas todas as condições para que uma nova
centralidade e, acima de tudo, para que um novo local de fruição esteja à disposição de todos na
Malveira.

› Porque esse era, é e certamente será o objetivo a que a referida requalificação se propôs concretizar.
Com todos os benefícios que daí advirão.
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› Como em Alcainça, com a perspetiva de no próximo ano podermos ver igualmente edificado o

Parque Baltasar Rolo Luís, com os vários equipamentos de lazer previstos, criando ainda melhores

condições de vida a todos quantos aí habitam ou que do mesmo venham a usufruir.

› Porque a Malveira e Alcainça merecem. Porque os Malveirenses e Alcaincenses disso são dignos.

› Até porque os mais recentes resultados dos Censos vieram mostrar-nos um novo paradigma: um

aumento considerável do número de residentes na nossa União de Freguesias nos últimos anos.

Sinais dos tempos ou de quem vê no nosso território um bom local para viver, trabalhar ou investir.

› E por isso, é imperioso que continuemos a trilhar um caminho no sentido de dotar a nossa União de

Freguesias de todos os requisitos que nos levem a cativar, não só aqueles que já cá habitam como

outros que o possam vir a fazer.

› Porque na Malveira e Alcainça ninguém é de fora.
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› Sendo a União de Freguesias, como todas as outras que existem no nosso país, o primeiro ponto de
contacto dos nossos residentes, qual proximidade que é exigida, é preocupação deste Executivo que
todos os serviços que neste momento são disponibilizados ao nível administrativo, funcionem a um
nível de excelência, dentro dos padrões de atendimento que vão de encontro às expetativas de
todos quantos deles necessitam.

› Disso é exemplo o Balcão do Cidadão, instalado na Malveira, hoje procurado por uma franja enorme
da população que ultrapassa em muito os limites do concelho. Ou o Balcão dos CTT, serviço prestado
no edifício de Alcainça, uma clara mais-valia para a população local e arredores. Serviços esses
sempre assegurados dentro de um quadro de respeito pelas regras sanitárias em consequência da
Pandemia Covid-19 e cumprimento das mesmas, não só pelas colaboradores da União de Freguesias
como também por todos os utentes. Porque todos temos de ser responsáveis, jamais podendo em
situação alguma estarem comprometidos.

› No topo das nossas preocupações está igualmente tudo quanto diga respeito à limpeza e higiene
urbana da nossa área geográfica. Pese embora ainda serem recorrentes atos e comportamentos
caracterizados pela ausência de civismo, não baixaremos os braços numa batalha que é de todos
nós. Seja através de campanhas de sensibilização, em conjunto com a ação diária dos nossos
funcionários, tudo faremos para que a nossa União de Freguesias prime pela diferença, pela
positiva, em termos daquilo que é a limpeza do seu território.
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› Não é uma tarefa fácil, mas é um desiderato do qual não abdicaremos. A aquisição de equipamentos
adequados que possam permitir uma recolha mais eficaz é uma das medidas que tencionamos levar
a cabo.

› O cenário é de dificuldades, mas nada que nos tire a ambição e o foco de fazer sempre mais e
melhor.

› No que concerne às Feiras e Mercados, e depois da consolidação da Feira Tradicional à quinta-feira
no espaço do Mercado da Revenda, com toda a organização e estruturação, numa solução
anteriormente encontrada que defendeu os interesses, acima de tudo dos feirantes, nunca
hipotecando a sua continuidade, a sua história e a tradição que lhe está inerente, cabe-nos
continuar a promover a sua divulgação através dos mais variados mecanismos, realizar
melhoramentos na acessibilidade e equipamentos disponíveis, contribuindo assim para a sua
continuada valorização. Afinal, esta é uma marca da Malveira.

› Já em termos dos mercados grossistas, e apesar de todo um espectro de crise que tem assolado a
economia nacional, o que é facto é que o Mercado Grossista da Fruta vai mantendo a sua
regularidade em termos de operadores no mesmo, continuando a ser ponto de atração para todos
os comerciantes às terças-feiras.
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› Numa escala menor, o Mercado Grossista da Roupa, setor ainda mais afetado, vai igualmente
mantendo o seu funcionamento habitual às quartas-feiras.

› Quanto ao renovado espaço da Feira do Gado, pretendemos que o mesmo continue a ser
dinamizado à quinta-feira, sendo intenção deste Executivo promover melhoramentos no mesmo,
reforçando igualmente a importância que já teve em tempos idos, criando na sua fachada um
memorial com motivos alusivos à Feira do Gado. Porque a nossa história, a história da Malveira, dos
Malveirenses, jamais poderá ser renegada.

› Outra das funções que está acometida à União de Freguesias passa por apoiar o tecido desportivo,
associativo e cultural, ou seja, os vários clubes e associações sediadas, tanto na Malveira como em
Alcainça. Porque estas associações são o maior exemplo de substituição daquilo que deveria ser uma
missão que caberia ao próprio Estado, ocupando e dinamizando jovens, defendendo valores tão
próprios de cada localidade como os seus costumes e tradições, são um pilar fundamental na nossa
sociedade, através do folclore, da dança, em suma, na defesa da cultura malveirense e alcaincense.

› A manutenção dos protocolos de colaboração entre a União de Freguesias e as várias instituições é,
por isso, condição primeira da expressão inequívoca da cooperação que a União de Freguesias irá
manter.
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› Continuaremos a proceder a melhoramentos nos cemitérios da Malveira e Alcainça, com ações de

limpeza e embelezamento dos mesmos. Queremos que estes espaços vejam a sua imagem

continuamente requalificada, melhorando as condições para quem ali se desloca para prestar

homenagem aos seus entes queridos.

› A Mata Paroquial da Malveira, ex-libris da nossa Vila, é um tema que merecerá a nossa maior

atenção, porque é uma referência, um local aprazível e que tem de voltar aos seus momentos

áureos. Aliás, iniciámos já obras de melhoramento que se impunham no Lago ali existente, de forma

a que o mesmo apresente um aspeto condizente com a beleza do local onde está inserido.

› Ambicionamos que a Mata volte a ser igualmente um espaço que nos orgulhe a todos. Que possa vir

a receber diversos eventos, designadamente a Fexpomalveira, certame de inegável prestígio e que

queremos ver devolvida à nossa comunidade.

› Porque é nossa. Porque é de todos. Porque acreditamos que 2022 será o ano do regresso.
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› Certamente que muito haverá por fazer. Mas de uma coisa podem estar certos. Estaremos sempre

disponíveis para receber sugestões, ideias, que sejam exequíveis, porque só com o contributo de

todos conseguiremos fazer da nossa União de Freguesias um lugar de que todos se possam orgulhar.

› Porque todos somos Malveirenses e Alcaincenses.

› Contamos com todos.

› Este é o nosso desígnio.

›

› Dez 2021

› O Executivo
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› Cumprimento 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
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› Execução dos Contratos Interadministrativos
celebrados com a Câmara Municipal de Mafra:

› Colaboração na captura de canídeos e gatídeos;

› Renovação de licenças de publicidade
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› Manutenção dos Protocolos de Colaboração 
estabelecidos entre a União de Freguesias e as 
instituições sedeadas na sua área geográfica

› Associação Fexpomalveira;

› Sociedade Columbófila da Malveira;

› Rancho Folclórico da Malveira;

› Associação Humanitária dos Bombeiros V. da Malveira;

› Grupo Cultural de Danças e Cantares de São Miguel 
de Alcainça;
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› Liga dos Amigos da Malveira;

› Atlético Clube da Malveira;

› Alcainça Atlético Clube;

› Fábrica da Igreja Paroquial de São Miguel de Alcainça;

› Clube Hiper-Activo;

› Grupo Motard “ABOBRAS”;

› Grupo Motard Relíquias D’Oeste
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› Apoio às atividades promovidas pelos 
estabelecimentos de ensino da União de Freguesias;

› Colaboração na manutenção e conservação das 
instalações propriedade dos clubes, associações e 
da UF;

› Apoio financeiro e logístico na organização do 
Circuito Ciclista da Malveira;

› Criação de imagem heráldica unificada;

› Apoio e promoção de outras atividades.

14



› Malveira:

› Mata paroquial – Continuação da reparação do
lago, manutenção das infraestruturas e mobiliário
urbano existente e implementação de melhorias na
“Casinha Saloia”

› Melhoria das condições de acesso e equipamentos
dos recintos das feiras

› Apoio às obras de beneficiação da Capela Nossa
Senhora dos Remédios
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› Malveira:

› Manutenção e beneficiação do Pavilhão Multiusos

› Beneficiação e modernização do Edifício da antiga 
Junta de Freguesia

› Reparação e modernização do parque automóvel e 
meios mecânicos de apoio à limpeza e operação 
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› Alcainça:

› Manutenção e beneficiação de fontes, lavadouros 
e outros elementos

› Continuação das obras da cave do edifício da 
Junta de Freguesia

› Valorização dos espaços ajardinados e instalação 
de espaços de lazer 

› Manutenção e criação de passeios

› Limpeza e beneficiação de curos de água e 
caminhos rurais
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› Apoio na organização e promoção da 32ª 
Fexpomalveira em parceria com a Associação 
Fexpomalveira

› Promoção de atividades culturais e musicais para 
dinamização do Largo da Feira
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