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Todos os sábados no Parque Urbano de Casal de Cambra uma aula diferente... Nao perca! Casal de Cambra + Saude +

Desporto, A aula de pilates esteve completa, e despertou interesse a todas as idades.

Maio arranca em grande com desporto
acessível a todas as idades



Decorreu no dia 11 de Maio no Parque Urbano mais uma aula de Zumba, aberta a toda a população. Casal

de Cambra + Desporto + Saúde.

Aula de Zumba aberta a toda a população

Criação de acesso com escadas na

Rua de Viseu. Verificou-se a

necessidade de intervenção no

espaço publico no acesso entre a

Av. de Itália a e Rua de Viseu, o

local apresentava risco de queda

por quem ali circulava. Casal de

Cambra uma Freguesia Virada à

População.

 

Intervenção Rua de Viseu



Decorreu no dia 11 de Maio, mais uma edição da Feira das Bagagens de Casal de Cambra, este evento

conta com profissionais do ramo das velharias "A feira de Casal de Cambra é uma das Melhores que já

participei, vendo da margem Sul para estar aqui, a população é fantástica e este espaço é fantástico,

deviam ser todas assim", foi este o testemunho de um dos participantes.

 

Feira das Bagagens

A página de Facebook da Junta de Freguesia de Casal de Cambra ultrapassou a barreira dos

5.000 seguidores!

Este feito só foi possível porque definimos desde o primeiro dia que uma das nossas

prioridades passaria por estreitar os laços de proximidade entre a Junta de Freguesia e a

nossa população, o que tem vindo a ocorrer com muito sucesso.

MUITO OBRIGADO a todos que nos seguem e gostam desta página.

Casal de Cambra

Uma freguesia virada à população

 

 

ULTRAPASSÁMOS OS 5.000 SEGUIDORES



2º Encontro de Clássicos de Casal de Cambra

2º Encontro de Clássicos de Casal de Cambra, realizado no 12 de Maio no Largo da Ermida de Santa

Marta. O nosso obrigado a todos os participantes e visitantes.



Dia 12 de Maio o Parque Urbano encheu para assistir ao show acrobático de motas. Esteve presente

neste evento da Junta de Freguesia o campeão Ibérico de Frestyle, foi uma tarde fantástica. Casal de

Cambra uma Freguesia virada à População.

 

Espetáculo de Motas com Cajó Stunt



Torneio da Malha 

Fotos dos Campeões do Torneio da Malha realizado com a colaboração do Futebol Clube o Despertar.

No passado dia 12 de Maio realizou-se mais uma edição do Torneio da Malha de Casal de Cambra, este

evento realizado pelo Futebol Clube o Despertar em parceria com a Junta de Freguesia, contou com a

presença de inúmeros participantes que disputaram o 1º prémio.

Aula de Step - Aula de Zumba - Aula de Ritmos Latinos

Torneio da Malha 

No passado dia 12 de Maio realizaram-se 3 aulas livres abertas a toda a população.

As aulas foram dadas pelos Professores Sandra Tereso e Luís Moreira, este evento contou com a

colaboração do Grupo Recreativo e Cultural da Presa e do Futebol Clube o Despertar. 



Excursão sénior - Grutas da Moeda / Fátima
No passado dia 03 de Maio, um grupo de 38 seniores de Casal de Cambra,deixou-se encantar pela visita

às grutas da moeda. Neste dia, o grupo aproveitou para conhecer as grutas da moeda e visita ao

Santuário de Fátima. Este foi um dia enriquecido pelo contacto com o património ambiental, Natural,

arqueológico e cultural do concelho da Batalha. A visita contou com a presença do membro do

Executivo Sr.Carlos Miguel e pela Técnica do Gabinete da Acção Social.

Sabia que.... O complexo funerário de Casal de Cambra (cemitério) já está em construção. A obra

decorre a um bom ritmo, ficam algumas imagens recolhida no local. 

Complexo Funerário de Casal de Cambra



Torneio de Futebol de Rua
No passado Domingo dia 12 de Maio a Junta de Freguesia em parceria com a Instituição Furacão de

Talentos / Futsal Academy organizou um Torneio de Futebol de Rua. O evento contou com a

participação de 6 equipas que disputaram o titulo. O nosso obrigado a todos os participantes envolvidos

Sintra a Correr
8º Grande Prémio de Atletismo

No dia 12 de Maio, a Junta de Freguesia organizou conjuntamente com a Divisão de Desporto da

Câmara Municipal de Sintra o 8º Grande Prémio de Atletismo de Casal de Cambra. O objectivo passa

por promover o desenvolvimento dos atletas do Concelho, possibilitando a realização de momentos de

competição adequados aos diferentes escalões etários.

Ao longo dos últimos anos, estes campeonatos têm abrangido um número significativo de atletas do

Concelho, sendo igualmente bastante procurados por clubes de outros concelhos que reconhecem a

importância e a qualidade do trabalho que tem sido desenvolvido nesta modalidade. Agradecemos a

presença do Exmo. Vice Presidente da Câmara Municipal de Sintra Dr. Rui Pereira. Agradecemos ao

directores da divisão do desporto e divisão da educação pela organização e apoio prestado.

Agradecemos e reconhecemos também todo o trabalho de apoio que foi prestado pelos funcionários da

Junta de Freguesia e da Câmara Municipal e de todos os cerca de 30 voluntários envolvidos neste

evento. A todos os clubes, instituições e empresas patrocinadoras que contribuíram para a realização

deste grande momento de desporto. O nosso Obrigado. Casal de Cambra + desporto + saúde.



Aula de Yoga aberta a toda a população

Realizou-se mais uma aula de yoga livre e aberta a toda a população, a actividade contou com a

presença do vogal David Regueiro responsável pelo pelouro do Desporto. Casal de Cambra + desporto +

saúde.

Recuperação de Poço existente no espaço publico
A Junta de Freguesia procedeu à recuperação de poço existente no espaço publico localizado na

Travessa do Poço, Serra da Helena, Casal de Cambra O mesmo encontrava-se degradado colocando em

risco pessoas e animais.

Pinturas em espaço ajardinado

A Junta de Freguesia procedeu à

pintura dos muros envolventes ao

espaço ajardinado na Rua Viana

do Castelo e Avenida de Timor.

Para além das pinturas foi

incluída uma pintura de arte

urbana intitulada por: O Colibri,

este trabalho foi realizado pelo

funcionário da Junta de Freguesia

Sandro Marques que desde logo

aceitou este desafio e realizou este

belo trabalho.



Plantação de árvores
A Junta de Freguesia encontra-se a proceder à plantação

de 80 árvores adultas, tendo já plantado 43 das espécies

Lodao e Tilia nas Ruas de Monte Carlo, Av de Berlim,

Rua de Cadiz e restantes arruamentos.

Pintura de Posto de Transformação
A Junta de Freguesia procedeu a mais uma obra de requalificação do espaço público, desta

vez pela realização da pintura do Posto de Transformação localizado na Avenida de Lisboa.



No passado dia 23 de Maio o

Presidente da Junta de Freguesia de

Casal de Cambra, Mário Santos,

acompanhou o Padre Luís Alves na

visita à obra de construção do

complexo Funerário de Casal de

Cambra. Segundo a Beiracruz a obra

decorre dentro da normalidade, este

complexo será único no País.

Visita à obra de construção do Complexo Funerário de
Casal de Cambra

Recuperação de Património

A Junta de Freguesia procedeu a

requalificação exterior de uma das muitas

edificações existentes na Freguesia, que

fazem parte do Aqueduto das Águas Livres

uma das maiores obras de engenharia

construídas em território Nacional, e a que

maior impacto teve na história moderna do

país.

Aula Aberta Luta Greco Romana

No passado dia 24 de Maio decorreu a aula

aberta a todas as crianças que quiseram

experimentar uma aula de luta livre

olímpica. A aula foi dada pelo mestre Luís

Marques e pelo Campeão Nacional António

Cabral. No final da aula iniciou se o treino

dos atletas Federados.



Aula Aberta 
 Treino Funcional com o Professor Cesár Lacerda

No passado dia 26 de Maio decorreu a

aula aberta de treino funcional com o

Professor Cesár Lacerda, esteve

presente o Vogal do Desporto David

Regueiró que não resistiu e fez a

aula, "o desporto faz bem a todas as

idades, venham treinar ao ar livre e

desfrutar do ar puro da nossa Vila"

Casal de Cambra + desporto + saúde.

Europeias - Resultados em Casal de Cambra

O PS venceu na Freguesia de Casal de

Cambra, obtendo 39,51% dos votos e uma

vantagem muito folgada sobre o PSD que

obteve 13,85%.

O BE é a terceira forma mais votada, com

8,91%, seguindo-se a CDU (7,06%); PAN

(6,42%) e o CDS (4,81%).

Resultados completos na Freguesia:

PS 39,51%1.281 votos

PPD/PSD 13,85%449 votos

B.E. 8,91%289 votos

PCP-PEV 7,06%229 votos

PAN 6,42%208 votos

CDS-PP 4,81%156 votos

PPM.PPV/CDC 3,27%106 votos

A 1,85%60 votos

L 1,33%43 votos

NC 1,20%39 votos

PCTP/MRPP 1,14%37 votos

PNR 0,83%27 votos

IL 0,71%23 votos

PURP 0,71%23 votos

PDR 0,68%22 votos

PTP 0,46%15 votos

MAS 0,12%4 votos

EM BRANCO 3,89%126 votos

NULOS 3,24%105 votos

 Votantes

32,21%3.242 votantes10.065 inscritos



Lançamento de livro de fotografia 
O Nosso Olhar no Mundo.

No passado dia 25 de Maio, sábado, foi

apresentado o 1º volume do livro O

NOSSO OLHAR NO MUNDO, na Junta de

Freguesia de Casal de Cambra.

 

A Junta de Freguesia procedeu à

requalificação do ringue de futebol

existente no Parque Urbano, foram

realizadas pinturas no interior e exterior

do ringue e substituídas as redes das

balizas.

 

Requalificação de Ringue de Futebol

Requalificação de
Muros de Espaço

AjardinadoA Junta de Freguesia requalificou mais 2

muros de espaços ajardinados através da

sua reparação e pintura. Casal de Cambra

uma Freguesia virada à População.



Casal de Cambra uma Freguesia virada à

população.


