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O Lidl Portugal reforçou a expansão no concelho de Sintra com a abertura de uma nova loja em Casal de Cambra.

A 13ª loja Lidl do Concelho de Sintra foi inaugurada no dia 28 de fevereiro contando com a presença desta Junta de

Freguesia, representada pelo seu Presidente Mário Santos, e do Vogal David Regueiró.

Construída de raíz e com cerca de 1.400 m2 de área de venda, a nova loja de Casal de Cambra segue a linha de construção

das lojas Lidl. “A loja apresenta assim um design arquitectónico inovador, marcado por vãos amplos e contínuos,

corredores largos e uma fachada inteiramente em vidro, que confere maior luminosidade ao espaço.”

Inauguração Lidl Casal de Cambra

 



 Teve início a 1a Ecocaminhada de 2019, realizada no passado dia 2 de Março com organização da Junta de

Freguesia de Casal de Cambra, o percurso de aproximadamente 6 km passou pela Serra de Casal de Cambra, não

faltou boa disposição e alegria. As caminhadas são gratuitas e indicadas para todas as idades, segundo o

percurso sempre acompanhado pelo Presidente Mário Santos e pelo Vogal do Desporto David Regueiró, segundo

o Presidente "A população tem de sair de casa e desfrutar de tudo o que temos de bom na nossa Vila, as

caminhadas visam promover a vida saudável e o combate ao isolamento"

1ª Ecocaminhada 2019

Desfile de Carnaval organizado pelo

Agrupamento de Escolas Professor

Agostinho da Silva, com a

participação e apoio da Comissão

Social de Freguesia e Junta de

Freguesia.

 

 

Desfile de Carnaval



No passado dia 3 de Março a Freguesia de realizou

no Salão Nobre da Junta de Freguesia de Casal de

Cambra, um espectáculo de teatro do grupo cabo-

verdiano Fladu Fla, e com as Batucadeiras Cretchéu

- Casa Seis Centro Comunitário. Foi uma tarde em

cheio, desta vez com espírito e música de Cabo

Verde. O evento contou com a presença do

Presidente da Junta de Freguesia de Casal de

Cambra e da Presidente da Assembleia Dra. Kathlyn

Martins.

 

 

Casal de Cambra inserida no 8º
espectáculo Periferias

Teve início no sábado dia 09 de Março a primeira

edição da Feira das Bagagens de 2019

Foram mais de 40 as viaturas que marcaram presença

na feira das bagagens de Casal de Cambra, realizada

no Parque Urbano 25 de Abril de 1974.

Este evento promovido pela Junta de Freguesia

decorreu entre as 9h00 e as 18h00, reinou a boa

disposição.

Aqui pode expor e vender o que já não faz falta lá em

casa, há de tudo um pouco: o biquíni comprado no

Brasil e os bibelôs da avó, os discos de vinil e a

PlayStation do filho. Em tempos de crise, nada se

perde e tudo se transforma.

 

1ª Edição 2019 - Feira das Bagagens



Comemoração do Dia da Mulher – SUPER MULHERES

Colocação de 2 bancos no Jardim de Kiev

Colocação de 2 bancos no Jardim de Kiev

A Junta de Freguesia equipou o jardim de Kiev com 2 bancos em pré-esforçado de betão.

Este equipamento permitirá dará um maior conformo a todos os que por ali passem.

Comemoração do Dia da Mulher – SUPER MULHERES

A Junta de Freguesia de Casal de Cambra em parceria com o Futebol Clube o Despertar e o

Grupo Recreativo e Cultural Presa Casal do Rato, realizou uma Mega Aula de SuperFunStep e

Zumba Power no Parque Urbano de Casal de Cambra.

Este evento de acesso gratuito permitiu angariar produtos de higiene para a Loja Solidária de

Casal de Cambra.

Um agradecimento especial às professoras Sandra Tereso e Paula Moniz, por terem

proporcionado este grande evento de partilha e união.

A todas as Mulheres, o nosso obrigado pela vossa participação.



Requalificação do Jardim das Escadinhas

Asfaltamento de via - Municipio da Amadora
A Junta de Freguesia de Casal de Cambra, vem formalmente agradecer à Exma. presidente da Câmara

Municipal da Amadora, Dra. Carla Tavares, pela execução da obra de asfaltamento, realizada na

estrada de Santo Eloy (Município da Amadora) fim da Av. da Dinamarca (Município de Sintra).Após

termos sido recebidos pelo Exmo. Vereador Vitor Ferreira, a intervenção foi de imediato assumida. Em

nome de todos os Sintrenses que por aqui transitam o nosso obrigado. Mário Santos

A Junta de Freguesia encontra-se a recuperar o jardim das escadinhas, o espaço encontrava-se

degradado com os bancos existentes partidos. A requalificação deste espaço passa pela colocação de

novos bancos, montagem de corrimão e arranjo geral do espaço ajardinado envolvente.



Comemoração Dia Mundial da Árvore

Construção do Complexo Funerário de Casal de Cambra.
E assim avançam as obras de construção do Complexo Funerário de Casal de Cambra.

ituado a oeste da Freguesia esta obra de uso privativo do domínio publico permitirá colmatar uma

necessidade há muito esperada na Freguesia, afirma aquela autarquia.

Este complexo funerário – ainda segundo aquela Junta de Freguesia –  contempla a construção de vários

equipamentos e infraestruturas com o objetivo de ” servir todos os Sintrenses e população em geral “.

O cemitério será dotado de um crematório, jardim da memória, sepulturas e gavetões de comsumpção

aeróbia, ossários e columbários.

Este complexo será único no País sendo 100% sem contaminação ambiental.

A nossa equipa de jardinagem no âmbito da comemoração do dia Mundial da árvore plantou 1 árvore

em cada uma das escolas do Agrupamento Professor Agostinho da Silva. O evento contou com a

participação dos directores, professores, alunos e auxiliares. A preocupação com o ambiente é uma

preocupação de todos.



A Junta de Freguesia terminou a obra de requalificação do espaço de lazer existente na serra da Helena.

Este espaço construído pelo povo, com o apoio na altura da Junta de Freguesia de Belas, ganhou uma

nova vida. Um agradecimento ao empresário Casimiro Bogo, por gentilmente ter cedido água e

electricidade necessarios para a limpeza do local. Casal de Cambra uma Freguesia virada à população.

Requalificação espaço de Lazer Serra da Helena

Requalificação espaço de Lazer Serra da Helena
A Junta de Freguesia colocou corrimãos nas escadarias de acesso entre a Av. de Angola e Av. de

Inglaterra e entre esta e a Av. da Guiné. Este acesso muito utilizado por toda a população em especial a

mais idosa, não dispunha de corrimãos de forma a amparar todos os que por ali circulam,



Casal de Cambra uma Freguesia virada à

população.

Plantação de 128 árvores c/ apoio dos Escuteiros

A Junta de Freguesia no passado dia 23 de março de manhã, com a colaboração do Agrupamento de

Escuteiros 1369 de Santa Marta de Casal de Cambra, procedeu à plantação de 128 novas pequenas

árvores (medronheiro) no Parque Urbano. Lançado o desafio prontamente os escuteiros o aceitaram. O

evento foi desenvolvido e acompanhado pelo Vogal dos espaços verdes e Tesoureiro Sr. Carlos Miguel

sob o compromisso de plantar 1000 árvores até 2020. Foi uma manhã marcada pelo convívio e partilha.

Em nome de toda a população: O Nosso Obrigado. Casal de Cambra uma Freguesia virada à população.

Plantação de 9 árvores na rotunda
A rotunda de Casal de Cambra está a

partir do dia 20 de Março mais

bonita. A Junta de Freguesia

procedeu à limpeza geral da mesma e

procedeu com a plantação de 9

árvores, subindo assim para 161

árvores plantadas na nossa Freguesia

desde Janeiro de 2018.


