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O monumento "Mãos de Anjo" foi inaugurado no dia 12 de Julho pelo Presidente Mário Santos e restante executivo e contou

com a presença das forças vivas da Freguesia . 

Esta obra, elaborada pelo artista Ricardo Crista, pretende homenagear os Fundadores de Casal de Cambra,. (todos aqueles

que contribuíram com esforço e dedicação para a criação da Freguesia), o evento contou com a participação do coro da

Solami.

Este Ano a Freguesia celebra 10 anos de Elevação a Vila e 22 anos de criação de Freguesia. 

A Câmara Municipal de Sintra, desempenhou um papel fundamental na organização deste bairro, que jamais esta terra poderá

esquecer. Estaremos sempre eternamente agradecidos e muito nos honra pertencer a este grande Município de Sintra.

Casal de Cambra, uma Vila com história e Memória.



A Junta de Freguesia em colaboração com a Câmara Municipal de Sintra, realizou as colónias de

Férias "Férias em Acção", este ano integradas num projecto de apoio social. Foram realizadas

inúmeras actividades desde idas à praia bem como a realização de jogos e actividades diárias.

Reinou a alegria e boa disposição desde as crianças aos monitores.

 

Colónias de Férias

Repavimentação Av. Espanha
A Câmara Municipal de Sintra deu início à obra de repavimentação da Av.de Espanha, obra que

decorrerá pelo prazo estimado de cerca de 30 dias úteis. Chama-se a atenção dos cidadãos para que

acompanhem as medidas provisoriamente adoptadas durante a execução da obra relativamente ao

trânsito, esta obra visa melhorar os acessos de circulação rodoviário e melhorar o escoamento das

águas. Pedimos desculpa pelo incomodo a obra terminará brevemente. Casal de Cambra uma Freguesia

Virada à População.

 



A Câmara Municipal de Sintra com a colaboração da Junta de Freguesia procedeu à demolição de muro existente junto

ao jardim da primavera. O muro encontrava-se em risco de queda e constituía um perigo eminente para pessoas e

animais. Casal de Cambra uma Freguesia virada à população.

Demolição de Muro

Colocação de asfalto na envolvente ao campo sintético

Requalificação do espaço Publico
O Executivo da Junta de Freguesia procedeu à inauguração da requalificação do espaço de lazer situado

na Rua de Londres. Foram colocados aparelhos de treino de utilização livre, para a prática de desporto

e melhoria das condições de saúde da população.

Casal de Cambra +saúde +desporto.



Festas da Vila de Casal de Cambra 
As Festas 2019 de Casal de Cambra realizam-se de 11 a 14 de julho, no Parque Urbano 25 de Abril em

Casal de Cambra, com entrada livre.

Estas festividades pretendem ser um espaço de promoção do melhor que se faz na freguesia, com

animação, atividades artísticas e desportivas e um cartaz musical diversificado.

Esta iniciativa organizada pela Junta de Freguesia de Casal de Cambra com o apoio da Câmara

Municipal de Sintra tiveram como artistas principais o Toy, GM Tributo aos Xutos, Canta Brasil e

Rosinha foram os artistas escolhidos para animar as festas, o evento contou com mais de 4000 pessoas

diariamente, foram dias de grande animação. 

Colocação de Corrimão
A Câmara Municipal de Sintra com a colaboração da Junta de Freguesia, aplicou no espaço público uma

vedação/corrimão nos arruamentos: Rua Bartolomeu Dias e Av. de Lisboa. O local de grande passagem

pedonal apresentava o risco elevado de queda de pessoas e animais, pelo que a aplicação deste

equipamento permitirá minimizar esse risco. O terreno adjacente também foi alvo de limpeza profunda

por parte da autarquia, dado que o mesmo apresentava risco elevado de incêndio tendo o Município

realizado uma intervenção de fundo, com custas e coima a apresentar ao proprietário por

imcumprimento da lei. Casal de Cambra uma Freguesia Virada à População.



Presidencia Aberta
No âmbito da Presidência aberta à Freguesia de Casal de Cambra, foram apresentados diversos

projectos em curso, para o desenvolvimento da Vila de onde destacamos a reconstrução da lagoa

existente no Parque Urbano 25 de Abril de 1974, com a inclusão de equipamento, a construção de uma

pista de caminhada na orla do relvado principal, a construção de infraestruturas necessárias à

configuração de um Parque Intergeracional.

Foram igualmente analisados diversos terrenos com viabilidade de edificação na Freguesia, dado que a

mesma tem deficit de construção e um enorme potencial de crescimento pelas infraestruturas já

existentes.

Foi efectuada a visita à obra de asfaltamento a decorrer na Av. de Espanha, bem como a visita à obra

em curso de reconstrução do jardim do “caracol”.

Efectuou-se a visita à escola EB1/JI de Casal de Cambra, onde se encontra a decorrer as obras de

requalificação geral do edifício e salas de aula, num investimento do Município superior a 400 mil

euros. 

Ainda no período da manhã foram analisados diversos terrenos tendo em vista a criação de um parque

empresarial à muito necessário na Freguesia. É urgente potenciar o desenvolvimento empresarial e

económico da Vila.

Passagem por edificações devolutas, tendo em vista a sua demolição urgente, dado que estas estruturas

em nada dignificam a imagem do Concelho.

Por fim foi efectuada a visita ao futuro Parque Urbano de Casal de Cambra numa área de 26.000 m2.

Esta obra de grande importância para o Município e para a Freguesia, trará toda uma nova dinâmica à

Vila, este novo parque de lazer inclui a construção de uma zona verde (com a plantação de novas

árvores e a criação de caminhos) que irá interligar a Av. de Lisboa à Av. de Angola. 

No período da tarde, foi inaugurada a exposição das Obras de Colecção de Arte de Sintra, e assinado o

auto de consignação da obra do Jardim do Caracol e procedeu-se à entrega de dois alvarás de

Operações e Loteamento.

No âmbito das necessidades da Freguesia foram realizadas as seguintes apresentações de forma a

esclarecer a população e forças vivas da freguesia sobre temas de grande importância:

• Apresentação sobre os processos Augi da Freguesia de Casal de Cambra efectuada pelo Dr. Bruno

Pereira.

• Apresentação sobre a recolha de viaturas abandonadas na via pública até 2020 efectuada pelo

Comandante da Polícia Municipal de Sintra, Capitão Manuel Lage.

• Apresentação do projecto do Parque Urbano Oriental, efectuada pelo Eng.º Luís Nunes.

De seguida o Presidente da Câmara Municipal de Sintra Dr. Basílio Horta esclareceu as forças vivas da

Freguesia sobre os grandes investimentos realizados e em curso.

Foi um dia de trabalho de grande importância para a Freguesia e para o Município, tendo em vista o

desenvolvimento e criação de novas infraestruturas para a melhoria da qualidade de vida de todos os

que aqui habitam e que por aqui passam.



Colocação de vedação Ribeira 

 A Câmara Municipal de Sintra e a Junta de Freguesia aplicaram uma vedação de protecção à ribeira

existente na Rua Bartolomeu Dias, o local teve como vedação painéis publicitários e uma rede muito

frágil. (imagens depois da obra e antes da obra) Casal de Cambra uma Freguesia Virada à População.



Jardim do Caracol
 Requalificação total do Jardim do "Caracol" localizado entre a Av. de Espanha e a Rua de Istambul.

Mais uma obra de grande importância para Casal de Cambra realizada pela Câmara Municipal de

Sintra. A requalificação do Espaço Público e a modernização dos espaços para uso por todas as faixas

etárias são uma prioridade para a Freguesia. Este espaço localizado no centro da Vila, impossibilitava

a estadia e passagem a pessoas com mobilidade reduzida. Este trabalho concentra uma ação de

regeneração urbana da vila de Casal de Cambra, com o intuito de qualificar, fortalecer e diferenciar a

oferta no espaço público, reformulando a solução original, ao mesmo tempo que a valoriza, mantendo

a identidade do local. 

A obra prevê:

-A criação de um espaço mais espaçoso, que permita a movimentação pedonal franca, a deslocação

acessível a pessoas com mobilidade reduzida, incluindo carrinhos de bebés, com a demolição dos

muretes/banco e canteiros sobreelevados existentes no local;

- A remodelação do traçado da iluminação pública do espaço, nomeadamente a substituição da

iluminaria existente por uma outra de design mais actual; A colocação de mobiliário urbano

actualizado;

- A renovação e construção de um novo piso colorido que retrate e memorize o desenho da construção

existente do ‘caracol’, pelo qual é conhecido este jardim.



Requalificação das Escolas
A Câmara Municipal de Sintra está a investir mais de 11 milhões de euros nas escolas do

município, no âmbito do plano municipal de requalificação de escolas que prevê cerca de 24

milhões de euros de investimento até 2021. No seguimento desta politica informamos que a Escola

EB1 de Casal de Cambra encontra-se em fase de obra, visando a execução integrada de um

conjunto de intervenções com vista à melhoria das condições de fruição, conforto e de eficiência

energética do edifício escolar. A reabilitação do edifício, será efetuada ao nível da envolvente

opaca (cobertura), envidraçados, substituição dos sistemas de iluminação, por tecnologia LED de

última geração, incluindo a utilização de energias renováveis para auto consumo, remoção da

cobertura de fibrocimento e substituição integral da cozinha. A Junta de Freguesia tem trabalho

conjuntamente com o Município na identificação das necessidades e acompanhando os trabalhos

em campo. Casal de Cambra uma Freguesia Virada à População.

Almoço Final de Época
O grupo de ginástica Avós a Mexer da Junta de Freguesia, terminou a época desportiva com a

realização de um almoço de grupo com um buffet na Terrugem seguido de um passeio à praia do

Magoito. Foi um ano repleto de actividade física, convívio e boa disposição. O grupo de ginástica da

Junta de Freguesia conta com mais de 70 inscritos. Este grupo liderado pela professora Cláudia

Figueiredo promove a vida activa, contribuindo para a melhoria da condição fisica e saúde da

população. Casal de Cambra + desporto +saúde.



Tabela de Basquetebol

A Junta de Freguesia no seguimento da

sua política de melhorar o espaço

público e de o tornar funcional,

colocou mais uma tabela de basquetebol

de utilização livre junto à Ermida de

Santa Marta. 

Casal de Cambra + desporto + saúde.

4º Encontro de Clássicos
No passado dia 28 de Julho realizou-se o 4º encontro de clássicos de Casal de Cambra, este evento

contou com a participação do clube de clássicos de Odivelas



Instituição da Freguesia participa no Festival de Dança
em Burstadt na Alemanhã 

A Kidsdance Academy / Pirilampo Sábio, participou no Festival de Dança realizado em Burstadt na

Alemanha, representando assim a nossa Vila o Concelho de Sintra e Portugal.

Escola de Luta Olímpica da Junta de Freguesia 
A Escola de Luta Olímpica da Junta de Freguesia de Casal de Cambra, finalizou a época com vários

títulos Nacionais.



Missa Campal e Procissão Santa Marta
No passado dia 28 de Julho realizou-se a missa Campal seguida da pelas Ruas da Freguesia.




