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No dia 01 de Junho a Junta de Freguesia em colaboração com a instituição Pirilampo Sábio e a esquadra da PSP de Casal de

Cambra, organizaram um dia de Festa gratuito para todas as Crianças . O evento teve inúmeros insufláveis, pinturas

faciais, dentro de outras actividades.  Agradecemos a todas as empresas patrocinadoras, a todas as entidades e voluntários,

sem o vosso apoio não seria possível realizar este dia. 

Comemoração do dia Mundial da Criança



A Junta de Freguesia realizou no dia 06 de Junho um passeio-visita à Casa dos Patudos

inaugurada, como Museu, em 15 de maio de 1960. Aqui, encontra-se uma requintada sensibilidade

artística, desde o mobiliário, às porcelanas, pinturas e tapeçarias que constituem o núcleo

principal das obras de arte da coleção de José Relvas.

Na Casa dos Patudos - Museu de Alpiarça, encontra-se uma rica e vasta coleção composta por

pintura, escultura e artes decorativas. Na pintura portuguesa destacam-se: Silva Porto, José

Malhoa, Columbano Bordalo Pinheiro e Constantino Fernandes, além de notáveis artistas de

escolas estrangeiras. Podem, ainda, ser apreciadas porcelanas de Sèvres e de Saxe, azulejaria,

peças da Companhia das Índias, cerâmicas da Fábrica das Caldas da Rainha (Rafael Bordalo

Pinheiro), Rato, Bica do Sapato e Vista Alegre (primitiva) e bronzes de Chapu, de Mercié e de

Frémiet.

 

Visita à Casa dos patudos



A Junta de Freguesia em parceria com a Escola Professor Agostinho da Silva, comemorou o Dia do

Ambiente com uma ação de limpeza e sensibilização ambiental em diversos espaços ajardinados na

Freguesia.

 

Comemoração do dia do ambiente



A Junta de Freguesia teve o privilégio de receber a Professora Gabriela Canavilhas, Pianista e Ex-ministra da cultura

através da realização de um concerto R-A realidades artisticas para entidades do Ministério da Educação e da Cultura,

da Autarquia, da Freguesia, Professores, Pais e restante Comunidade, realizado pela turma do 4ºC da Escola EB1/JI

AEPAS.

Aqui ficam alguns momentos

Concerto R-A Realidades Artisticas



Imagens do encontro de clássicos do mês de Junho, este evento contou com a presença de viaturas 

inéditas, foi um encontro a não esquecer. 

 

Encontro de viaturas Clássicas de Junho



Requalificação do espaço Publico

A Junta de Freguesia procedeu à requalificação do espaço Publico, através da pintura dos muros no

acesso entre a Av. de Lisboa e a Rua Dona Inês de Castro. Casal de Cambra + Cor + Vida.

Requalificação de Caldeiras das Árvores - Rua Afonso Costa



Instalação de WC 
Instalação de wc publico na Zona envolvente à Ermida de Santa Marta. Mais uma obra da Câmara

Municipal de Sintra em prol do desenvolvimento e bem estar da população.

Requalificação do espaço Publico
A Junta de Freguesia requalificou mais um espaço público junto ao Centro de Saúde, este local estava

escondido pela contentores RSU e Ecoponto, a requalificação passou pela alteração dos contentores,

reparação de muro e pintura, por fim o nosso colaborador Sandro Marques contribuiu não só pela

pintura do espaço como pela execução da sua arte. O espaço ganhou uma nova vida, dentro em breve

será aplicado mobiliário urbano de forma a complementar o local. Casal de Cambra + cor + vida.



Sábados em Forma - BootCamp

Realizou-se mais uma atividade desportiva aberta a toda a população, integrada na dinâmica Sábados

em Forma, desta vez a aula foi de BootCamp dada pelo Professor David Regueiro, foi uma manhã

repleta de energia.

Solami apresenta peça de Teatro -O Feiticeiro de OZ

Realizou-se no dia 15 de Junho a mostra da peça de teatro "O Feiticeiro de Oz" interpretado pelos

jovens da Solami ipss. O salão da Junta de Freguesia encheu-se de crianças. Agradecemos a

participação destes jovens que fizeram uma excelente apresentação. Esperamos por mais.



O Futebol Clube o Despertar equipa de Campeões 
O Futebol Clube o Despertar sagrou-se campeão distrital de Juniores, provando que com trabalho e

espírito de equipa os objectivos são alcançados. 



Sábados em Forma - Aula de Zumba
Realizou-se mais uma aula de Zumba com a Prof. Sónia Vasconcelos, no âmbito do programa

sábados em forma, as actividades iram decorrer no Parque Urbano até ao final de setembro.

Apareça! Contamos consigo. Casal de Cambra + saúde + desporto.

Pintura de Posto de Transformação



A Junta de Freguesia procedeu à

remoção dos grafitis da Capela de

Santa Marta, este edifico histórico

do sec. XVI de inspiração

renascentista, merece estar

preservado e digno de visita.

Remoção de Grafitis da Capela de Santa Marta

Procissão de São Pedro
Realizou-se no passado dia 30 mais uma edição da Festa de São Pedro.

Os festejos iniciaram com uma procissão, seguida de missa campal na Ermida de Santa Marta,

terminando com uma tarde de atuações e muita animação.

A cerimónia contou com as presenças do Embaixador de Cabo Verde, Eurico Monteiro e do

capelão das comunidades africanas do patriarcado de Lisboa, Padre Andrew Prince.

Casal de Cambra

Uma freguesia virada à população




