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Dia 19 de Janeiro a Junta de Freguesia de Casal de Cambra, realizou

mais uma eco caminhada, desta vez apenas num curto percurso de

apenas 4 km. O percurso teve inicio no centro de Anços, com a

descida para visita às cascatas, o dia embora chuvoso permitiu a

realização desta caminhada, de seguida desceu-se até ao rio

Lizandro onde foi necessário atravessar o mesmo, percorremos o trilho até à 

tão única aldeia da Mata Pequena. Reinou

a boa disposição, ficou a vontade de repetir.

Caminhada de Anços à Aldeia
da Mata Pequena

Novo espaço - 2

Espaço publico - 3

A SABER:



A Junta de Freguesia conjuntamente com a Câmara Municipal de 

Sintra, criou um novo espaço destinado aos animais. Este novo 

espaço criado no Parque Urbano, permitirá que os animais sejam 

treinados num local seguro. Apelamos no entanto a todos os donos 

que cumpram com as suas regras de utilização, uma vez que o 

espaço não é destinado a ser um WC canino. Com a criação deste 

novo espaço irá ser proibido a circulação no Parque Urbano a 

animais sem trela.

Parque Canino
Criação de Parque Canino

A Junta de Freguesia, conforme tem 

sido tradição, recebeu os meninos 

do Agrupamento de escolas 

Professor Agostinho da Silva, 

cantando em uníssono desejaram a 

todos um Feliz Ano Novo.

 

 

Cantar as Janeiras



Casal de Cambra, um bom lugar para 

viver.

O Parque de Merendas 

executado pela Junta de 

Freguesia de Casal de 

Cambra, em parceria com 

a Câmara Municipal de 

Sintra encontra-se 

finalizado. Este novo 

espaço é aberto a toda a 

população que queira 

desfrutar deste novo local 

de lazer. Cumpra as 

regras, o espaço é de 

todos.

 

 

Parque de merendas

Numa parceria com os SMAS, a Junta de Freguesia 

tem vindo a alterar os cais de contentores, estas 

pequenas alterações marcam a diferença, em primeiro 

lugar visam a segurança dos peões e automobilistas, 

em segundo lugar toda a estética da Freguesia e 

melhoria do espaço publico.

 

 

O passeio junto ao muro da Igreja de Santa Marta, 

encontra.se vedado à circulação pedonal desde 

Dezembro passado. O muro da igreja encontra-se com 

fissuras com alguma gravidade. O dep. de Engenharia 

da Câmara Municipal de Sintra está a realizar os 

estudos necessários para que o mesmo seja 

intervencionado o mais breve possível.

 

Alteração aos cais de contentores

Muro da Igreja


