NOTICIAS FEVEREIRO 2019

JUNTA DE FREGUESIA DE
CASAL DE CAMBRA

Requalificação do Jardim de Londres
A Junta de Freguesia procedeu à requalificação geral do espaço ajardinado na Rua de Londres. Este espaço encontrava-se
num elevado estado de degradação, foram realizadas obras de melhoramento geral. Limpeza de muros a alta pressão,
reparação de fissuras, aplicação de primário e tinta de acabamento. Foi aplicado pavimento pavé de cor amarelo no piso
intermédio, bem como colocadas novas espécies arbustivas em falta. Iram ser aplicdos aparelhos de treino de forma a
completar este belo espaço com vista para Lisboa.

Loja Solidária
Transporte Solidário
A Junta de Freguesia de Casal de
Cambra tem ao dispor da população
serviços de âmbito Social, tais como
a Loja Solidária e Transporte
Solidário, estes serviços visam o
combate à exclusão social e
respondem a uma necessidade muito
concreta, sobretudo da população
mais carenciada..

Este serviço gratuito é assegurado
semanalmente para a deslocação de
utentes a diferentes serviços,
nomeadamente serviços de saúde,
segurança social e outros desde que
devidamente justificáveis.
Informe-se junto do Gabinete de
Acção Social

Requalificação de Bancos de Jardim
A Junta de Freguesia procedeu à requalificação de 2 bancos, no Jardim de Cabo Verde.
Foram colocadas novas madeiras e efetuada a repintura das estruturas dos bancos.

Posto CTT - Novas Instalações
A Junta de Freguesia de Casal de Cambra informa
que a partir do dia 14/02/2019, o Posto de Correios
de Casal de Cambra irá passar a funcionar no
edifício da Junta, dentro do Parque Urbano. O
horário será restabelecido para o tempo inteiro:
9h00 - 12h30 / 14h00 - 17h30

Montagem de vedação
A Junta de Freguesia colocou uma vedação em rede, de
forma a não permitir o acesso à parte posterior do
Posto de Transformação localizado na Av. de
Espanha.
Depois do alerta da população, verificou-se que o local
estava a ser indevidamente utilizado por transeuntes
como WC publico.
Esta vedação visa impedir a utilização indevida do
espaço.

Construção de passeio R. Berlim c/ Av. Santa Marta
A Junta de Freguesia identificou a necessidade de intervenção no espaço publico.
A Câmara Municipal de Sintra tem em curso os trabalhos de construção de passeios na Av.de Santa Marta,
cruzamento com a Rua de Berlim.
A intervenção consiste na criação de caminho pedonal com lancis e calçadas em troço deste acesso viário.
Esta intervenção fará toda a diferença por quem circula neste passeio e irá dignificar esta entrada na Vila.

Projecto Inovar
É com enorme agrado, que vimos a candidatura do projeto INOVAR "3E" - E7G, de Casal de
Cambra ser aprovada com 84 pontos, classificada em 9º lugar em 53 candidaturas para a zona de
Lisboa, assim como a 4ª. melhor classificada das 8 aprovadas para o concelho de Sintra.

Construção de novo cais de contentores
Esta obra realizada com autorização dos SMAS na Av. de Espanha, permitiu libertar o passeio
obstruído pela contentorização existente.

Casal de Cambra, um bom lugar para
viver.

