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Requalificação de espaço de Lazer, esta obra realizada pela Junta de Freguesia na Serra da Helena junto

ao ringue de futebol. O espaço encontrava-se desaproveitado pelo que esta requalificação permitirá uma

utilização de lazer definida. Esperamos que seja estimado.

Requalificação da escola EB1 nº 2 de Casal de Cambra

A Câmara Municipal de Sintra procedeu à abertura do procedimento público no valor de 584.250,25 €

acrescidos de iva, para a construção e ampliação da escola EB1 nº 2 de Casal de Cambra. Esta obra de

grande importância para a freguesia irá contribuir para um melhor ambiente educativo.



A Junta de Freguesia equipou o Parque Canino de Casal de Cambra com um bebedouro destinado a

animais. Dentro em breve serão colocados alguns equipamentos destinados a treino.

 

Bebedouro no Parque Canino

Aulas de Zumba 
Nova aula de Zumba, 3ªas feiras das 21h00 às 22h00 no salão da Junta de Freguesia.



Foram aplicadas passadeiras elevadas na Av. de Espanha. É para nós uma preocupação a necessidade de aplicar

barreiras para a redução de velocidade nas principais vias da Freguesia. Este tema tem sido fortemente trabalhado por

esta Junta e acompanhado pela equipa do departamento de trânsito Municipal. Existem regras que têm de ser alvo de

estudo e pareceres técnicos antes da sua execução. Neste arruamento foi possível a sua criação sob forma de passadeiras

elevadas. Brevemente, e no seguimento das obras a realizar de asfaltamento das vias, serão aplicadas passadeiras de

forma a permitir a acalmia de velocidade em alguns pontos da Vila.

Aplicação de passadeiras elevadas

Limpeza de acesso público
Após comunicação prestada por morador, a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal procederam à

limpeza de terreno de utilização pública localizado entre a Av. de Lisboa e a Rua D. Pedro. O terreno

encontrava-se repleto de lixo.



Criação de um novo percurso pedonal
A preparar a criação de um novo percurso pedonal e a requalificação do aqueduto.

Aplicação de pedra nas caldeiras
A Junta de Freguesia tem vindo a requalificar as caldeiras das árvores existentes no espaço público,

através da aplicação malha anti ervas e aplicação de seixo rolado branco e seixo de rio.



Há música no Mercado
Decorreu no passado dia 5 de Outubro no Mercado Municipal de Casal de Cambra, o evento "Há Música

no Mercado" realizado com o apoio da Câmara Municipal, contou com a presença do grupo Coral da

Solami IPSS e do Grupo de Agualva Mira Sintra, bem como a participação do projecto Inovar 3E.

Obrigado a todos pela participação neste grande evento Musical na nossa Vila.



Torneio de Sueca 
No âmbito do mês do idoso, a Comissão Social de Freguesia organizou um Torneio de Sueca, uma

dinâmica com vários jogos  que decorreram na SOLAMI e no Centro Social e Paroquial de Casal de

Cambra, com o intuito de combater o isolamento social e promover laços de convívio com os utentes

séniores da freguesia. 

Aulas de Ginástica Avós a Mexer
Treino ao ar livre da classe de ginástica "Avós a Mexer" da Junta de Freguesia.



Plantação de árvores na Serra da Helena
A Junta de Freguesia plantou diversas árvores na Serra da Helena. O ambiente constitui para nós uma

preocupação e trabalhamos todos os dias com o propósito de inovar e melhorar a nossa Vila. 

Aplicação de bebedouro
A Junta de Freguesia aplicou no passado dia 10 de Outubro um chafariz no Parque de Merendas. Foi

necessário construir toda a rede de canalização para o abastecimento de água no local. Esperamos que

seja estimado e exista contenção no gasto de água. 



Ida ao Teatro
No dia 17 de Outubro realizou-se mais uma ida ao Teatro a Sintra. A Peça Conta-me como foi,

interpretada pela companhia de teatro Byfurcação, um espetáculo de improviso realizado pelas

histórias de vida dos nossos séniores.



Projecto Inovar
No dia 18 de Ourubro, o Projecto Inovar dedicou a tarde à manutenção e preservação do espaço exterior

do Projeto, em parceria com a Junta de Freguesia de Casal de Cambra. Desenvolvemos trabalhos de

jardinagem, pintura e limpeza. É importante preservarmos o espaço onde as nossas crianças são tão

felizes. A nossa intenção com esta atividade, foi demonstrar-lhes que o nosso interesse com o espaço

público seja potencializado para mantê-lo e transformá-lo de forma positiva, o que é da responsabilidade

de todos nós.

Requalificação de espaços verdes
A Junta de Freguesia através da sua equipa de Jardinagem, encontra-se a requalificar os espaços

ajardinados da Freguesia. 



Aulas de defesa pessoal na Junta de Freguesia

A Junta de Freguesia abriu uma aula de defesa pessoal com o professor Hélder Sousa. 

 

Aula de Jiu-Jitsu no salão da Junta de Freguesia

O Salão da Junta de Freguesia dispõe de várias actividades desportivas. A ZR Team do

professor Bruno Nascimento, dá aulas de Jiu-Jitsu. Inscreva-se!



Almoço de Empresários de Casal de Cambra

Aula de Karaté com o sensei Nuno Lourenço
 Aulas de Karaté com o Sensei Nuno Lourenço. Inscreva-se!

A Junta de Freguesia reuniu com os empresários de Casal de Cambra, num almoço / reunião na

instituição Solami – Associação de Solidariedade e Amizade de Casal de Cambra. Este encontro

organizado pela Junta de Freguesia, contou com a presença do Presidente Mário Santos, do Engº Carlos

Fernandes do Gabinete de Apoio Empresarial da Câmara Municipal de Sintra e da Presidente Draª

Teresa Elias da Solami. Estivem presentes 53 empresários da Freguesia e dos mais variados sectores. O

objectivo principal foi aproximar a Freguesia e a Autarquia à massa empresarial existente na

promoção do investimento e da criação de postos de trabalho, bem como escutarmos as necessidades

dos empresários no sentido de podermos melhorar a Freguesia e o Concelho. A Junta agradece a

participação de todos.



7º Encontro de viaturas clássicas
Realizou-se no passado dia 27 de Outubro, o 7º encontro de Clássicos de Casal de Cambra. O encontro

informal contou com a presença de inúmeros amigos, simpatizantes e patrocinadores que por aqui

passaram. Foi uma manhã fantástica e única. Estiveram presentes belíssimos veículos, obrigado pela

participação.

Requalificação de espaços verdes
A Junta de Freguesia através da equipa de manutenção de espaços verdes, procedeu à requalificação

de canteiros existentes na Av. de Espanha. 


