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N O T I C I A S  D E  A G O S T O  2 0 1 9

Foram entregues no passado dia 26 de Agosto, 12 viaturas à GNR e PSP de Sintra, oferecidas pela

Câmara Municipal de Sintra. Este foi um gesto simbólico de um Município que reconhece a necessidade

de mais meios para estas forças e que trabalha activamente em parceria com o Poder Central para o

estabelecimento de um programa de Segurança para o nosso Concelho. A esquadra de Casal de Cambra,

passa a contar com mais uma viatura identificada pelo logótipo da Câmara Municipal.



De forma a impossibilitar o estacionamento abusivo na Rua Gago Coutinho, foram aplicados

diversos pilaretes na entrada da rua e junto ao sinal de proibição de paragem e estacionamento.

Esta medida irá permitir a entrada da viatura dos SMAS no arruamento para que possa proceder

à recolha do lixo nos contentores rsu e permitir a circulação de pessoas e animais na berma

existente.

 

Colocação de balizadores

Requalificação de espaço de lazer 

A Junta de Freguesia deu início às obras de requalificação do espaço de lazer localizado na Rua Afonso

Costa. Esta pequena obra irá dar uma maior dignidade ao local. Casal de Cambra uma Freguesia virada

à população.



Realizou-se no passado dia 10 de Agosto mais uma edição da Feira das Bagagens, um local de compra e venda de artigos

variados.

Feira das Bagagens

Decorrer da obra de Requalificação do espaço Publico

Decorrer da obra de construção do complexo funerário 
As obras de construção do cemitério de Casal de Cambra encontram-se a decorrer dentro da

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

consumpção aeróbia, ossários e columbários.Este complexo será único no País sendo 100% sem

contaminação ambiental.

Encontra-se a decorrer a obra de requalificação do jardim do Bairro, mais conhecido pelo Jardim do

Caracol. Esta obra realizada pelo Município de Sintra irá dar uma nova imagem ao local, não

esquecendo os traços originais do espaço. 



Encontro de Clássicos

Alguns momentos do encontro de Clássicos de Casal de Cambra, realizado no passado dia 25 de Agosto.

O encontro informal de viaturas clássicas de Casal de Cambra é já um evento com alguma dimensão

onde têm aderido vários proprietários de veículos, que aproveitam o momento para falar sobre esta

paixão.

Colocação de bancos de jardim

A Junta de Freguesia aplicou no dia 29 de Agosto 2 bancos no renovado espaço de lazer junto ao

Centro de Saúde. A melhoria do espaço púbico é para nós uma prioridade contribuindo assim para o

bem estar da nossa população. Casal de Cambra uma Freguesia virada à população.


