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A Junta de Freguesia reforçou a necessidade de intervir no Jardim de Kiev, este espaço desde a sua construção que estava

desprovido de árvores e plantas ornamentais. O Pelouro dos espaços verdes gerido pelo Sr. Carlos Miguel tem vindo a

identificar vários locais na Freguesia com o objectivo de modernizar e dar uma nova cor a estes espaços.

Remodelação de Jardim de Kiev



No passado dia 8 de Abril os CTT Portugal abriram outro Posto Ctt de gestão privada na Freguesia. A Freguesia

passa a contar com 2 locais de atendimento com os mesmos serviços, estando o posto 1 localizado na sede da

Junta de Freguesia e o posto 2 na Av. de Lisboa. Esta decisão dos Ctt visa dar uma maior capacidade de resposta

a todos os clientes Ctt.

Abertura de outro posto CTT na Freguesia

Estamos a dar cor à nossa

Freguesia. Intervenção na Rua de

Santo António. Casal de Cambra

uma freguesia virada à população..

 

 

Intervenção Rua de Santo António



Decorreu no passado dia 6 de abril a plantação de mais de 100 árvores na zona do bosquete junto ao Parque Urbano

25 de abril de 1974 de Casal de Cambra.

Esta ação foi uma iniciativa de uma moradora da freguesia Elisabete Revés Monteiro, professora na Escola Básica

Artur Alves Cardoso de Caneças inserida no projeto Reflorestar Portugal.

As árvores  angariadas pela Escola tinham já um destino que entretanto não as aceitou. Após esta professora ter

recorrido a várias associações ambientais que não deram solução e outras nem responderam, a Junta de Freguesia

de Casal de Cambra, após ter sido contatada pela freguesa Elisabete Revés Monteiro aceitou-as de imediato, sem

condições.

Foram plantadas cerca de 100 árvores, tendo ainda este projeto contado com a ajuda e doação de 50 árvores da

Floricultora Horto do Rossio em Caneças (eles próprios com um projeto semelhante).

A Junta de Freguesia agradece a contribuição que estas árvores significaram, bem como a todos os participantes que

ajudaram na plantação das mesmas.

 

 

Plantação de 128 árvores

A Junta de Freguesia realizou dia 10 de Abril uma caminhada junto à praia. Este evento

organizado pelo grupo de ginástica Avós a mexer da Junta de Freguesia de Casal de Cambra

contou com a participação da professora Cláudia, do Vogal do Desporto David Regueiró e do

presidente Mário Santos. Casal de Cambra + saúde + desporto

 

 

Caminhada Grupo de Ginástica Senior



3ª Ecocaminhada 2019 destino Belas

Feira das Bagagens
Decorreu no dia 13 de Abril a feira das bagagens de Casal de Cambra, um local onde se pode comprar e

vender todo o tipo de artigos. A feira tem artigos de grande qualidade desde antiguidades até aos

produtos da actualidade. A mesma tem sido fortemente procurada pela população de Concelhos

vizinhos que tem elogiado tanto a organização como o espaço envolvente, tendo contado com mais de

1000 visitantes.

 

Realizou-se no passado dia 06 de Abril a terceira eco caminhada de 2019.

Desta feita deslocámos-nos de autocarro até Belas onde depois percorremos os trilhos ai

existentes ainda ouve tempo para ir aos famosos fofos de Belas.



1º encontro de Clássicos de Casal de Cambra.



Ação de sensibilização da PSP- “Prevenção dos maus
tratos na Infância e Juventude

Os encontros de viaturas clássicas (carros e motos) terá a regularidade mensal 2º domingo do mês, este

encontro visa promover o associativismo de proprietários de veículos clássicos  que partilhem desta

paixão. Estes encontros contam com a organização da Junta de Freguesia e do stand Auto Garantido. O

acesso ao recinto é livre tanto para expor as viaturas como para visita. Apareça o sucesso depende de

todos nós.

A “família” do Projeto INOVAR ”3E”- E7G, promovido pela Junta de Freguesia de Casal de Cambra e

pela Associação CIAPA no âmbito do Programa Escolhas, aceitou o desafio da Comissão de Proteção de

Crianças e Jovens (CPCJ) e andou pelas ruas de Casal de Cambra- Sintra, a espalhar afetos, alusivo ao

Calendário dos Afetos, “Aceitas este desafio?” e abraçou a ideia “Serei o que me deres… Que seja AMOR”.

No âmbito do tema “abril – mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância e Juventude” o Projeto

INOVAR-“3E”-E7G em parceria com a Policia de Segurança Pública 86ª Esquadra de Casal de Cambra,

Iniciativa do Modelo Integrado de Policiamento de Proximidade (MIPP) da Divisão, irá desenvolver

ações de sensibilização de Prevenção dos Maus Tratos na Infância e Juventude com as crianças/jovens

do Projeto.



No “Caminho para a Liberdade” chaimite ‘rende-se’ a
Casal de Cambra

Comemorações do 25 de Abril - Hastear da Bandeira

No dia 25 de Abril celebrou-se o dia da Liberdade e da Democracia conquistadas pela heróica gesta dos

militares de Abril e da aliança do Povo, que desde logo, se firmou nas ruas, largos, aldeias Vilas e

Cidades de todo o Portugal através de entusiásticas e espontâneas concentrações e manifestações. 

Pelas 9h00 procedeu-se ao hastear da Bandeira, estiveram presentes na cerimónia de Casal de Cambra

o Vice Presidente da Câmara Municipal de Sintra Dr. Rui Pereira, o Presidente da Junta de Freguesia

Dr. Mário Santos, a Presidente da Assembleia de Freguesia Dra. Kathelyn Martins, pelos menbros do

executivo e pelos representantes das Forças Politicas, militares e religiosas. Ao som da banda 

 dasociedade  filarmónica de Mira Sintra foi efectuada a cerimónia.

 

O Nosso agradecimento a todas e todos que lutaram para a instauração do regime democrático. Viva o

25 de Abril. Viva Portugal.

Esteve exposta em Casal de Cambra uma viatura chaimite, igual à “Bula”, comandada pelo Capitão

Salgueiro Maia, durante as operações militares do dia 25 de abril de 1974, que deu a Portugal a

Liberdade.

A célebre “Bula” foi conduzida pelo capitão de abril desde Santarém até Lisboa, tendo sido também nela

que foi transportado o então presidente do Conselho, Marcelo Caetano, quando saiu do Quartel do

Carmo após a rendição do regime.

 

Uma chaimite igual à que foi conduzida pelo Capitão Maia, esteve em exibição nos festejos

comemorativos do 45º aniversário do 25 de abril, em Casal de Cambra.



Festas do 25 de Abril

As festas do 25 de Abril de Casal de Cambra, decorreram entre o dia 25 e o dia 28, o evento contou com

muita musica, animação, tasquinhas, peça de teatro e exposição de cravos. O evento teve como cabeça

de Cartaz o artista Mico da Câmara Pereira que muito elogiou o trabalho realizado pelo Presidente da

Junta de Freguesia Mário Santos e restante executivo. A População visitou massivamente a exposição

de cravos decorados pelas instituições da Freguesia tendo ainda aproveitado para visitar o interior da

viatura militar Chaimite.



Aulas ao ar livre gratuitas no Parque Urbano
Todos os sábados de manhã iram ser realizadas aulas ao ar livre abertas a toda a população. A

primeira aula teve inicio no passado dia 27 de Abril. A aula de Zumba dada pelo professor Micael

contou com a participação de inúmeros que aqui vieram treinar ou simplesmente experimentar.



Requalificação de muros do espaço ajardinado na Av. da Dinamarca. A Junta de Freguesia continua a

sua politica de requalificar o espaço Publico. Casal de Cambra uma Freguesia Virada à População.

Requalificação de muros Av. Dinamarca



1200 pessoas formaram um laço humano em Casal de Cambra. A Junta de Freguesia de Casal de

Cambra associou-se ao mês contra os maus tratos na infância e juventude, a inciativa contou com a

participação do representante do Presidente da Junta de Freguesia, Vogal Carlos Miguel, da Dra.

Sandra Feliciano directora do CPCJ de Sintra, secretária do executivo Dra. Vanessa Mendonça, vogal

do desporto David Regueiro, esquadra da PSP e parceiros da Comissão Social de Freguesia. A adesão de

alunos, professores e restante população foi massiva. Com esta atividade, a organização pretendeu,

mais uma vez, tornar visível o interesse comum e esforço conjunto das instituições do concelho

relativamente ao problema dos maus-tratos na infância e juventude e informar e consciencializar a

comunidade para o seu papel na sua prevenção.

Laço Humano Azul



Casal de Cambra uma Freguesia virada à

população.


