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JUNTA DE FREGUESIA DE
CASAL DE CAMBRA

Assinatura do Auto de Consignação da Empreitada de
Requalificação da Lagoa do Parque Urbano

A Lagoa de Casal de Casal integrada no Parque Urbano 25 de Abril de 1974, é o exlibris da Vila e

encontrava-se com diversas rupturas que impossibilitaram a sua reparação. Esta obra de grande

importância visa a reconstrução total da Lagoa criando um novo espaço de lazer acessível a todos.

Continuaremos este caminho conjunto com o Município de melhorar o espaço público e de o devolver à

População, melhorando a qualidade de vida de todos.

 



Obras de Requalificação na Escola EB1 nº2
de Casal de Cambra

Deram início as obras de requalificação na Escola EB1 nº2 de Casal de de Cambra. 

A empreitada em curso visa a ampliação da escola e arranjos exteriores. 

 

Obras de Requalificação na Escola Professor
Agostinho da Silva

Continuam em curso as obras de requalificação na Escola Professor Agostinho da Silva, no

valor total de empreitada de 236.799,81 € + Iva. A Câmara Municipal de Sintra e a Junta de

Freguesia mantêm o compromisso assumido que visa melhorar a qualidade do Ensino na

Freguesia e no Concelho de Sintra. 



Durante o mês de Fevereiro, foi aplicado piso antiderrapante no acesso à EN250.

Aplicação de Piso Antiderrapante

Finalização das obras na Escola EB1 nº1  e JI 
de Casal de Cambra

Estão finalizados os trabalhos de requalificação na Escola EB1 nº1 e JI nº 2 de Casal de

Cambra.

A Câmara Municipal de Sintra e a Junta de Freguesia mantêm o compromisso assumido de

melhorar a qualidade do Ensino na Freguesia e no Concelho de Sintra.



A classe Kids Dance Academy , da Associação Pirilampo Sábio, em Casal de Cambra,
arrecadou vários prémios durante a participação, no passado domingo, 9 de fevereiro, no
FEST DANCE KIDS, que decorreu na localidade de Tomiño , na província espanhola de
Pontevedra, Galiza.
 
No concurso participaram crianças e jovens de várias idades, em representação da Kids Dance Academy,
envolvendo 4 turmas na competição , tendo a equipa portuguesa de Casal de Cambra arrecadado os
seguintes prémios:
 
1º lugar Minis escalão Baby II
2º lugar Team 1 escalão Kids
3º lugar Team 3 escalão Juniores II
1º lugar Team 2 escalão Juniores II
A Kids Dance Academy venceu ainda o Prémio Escola Revelação.
 

Kids Dance Academy Conquista Prémios em Espanha

fotos : Kids Dance Academy / Direitos Reservados



Assinatura de Protocolo com a Federação de Atletismo

No passado dia 12 de Fevereiro, estivemos com a Federação Portuguesa de Atletismo para darmos início

ao Protocolo assinado entre a Junta de Freguesia de Casal de Cambra e a Federação, para arranque de

mais um Centro de Marcha e Corrida. A inauguração está prevista para março. 

Casal de Cambra + desporto + saúde.

Tiro ao Arco no Pavilhão Municipal de Casal de Cambra
A 5ª edição do Real Archery Tournament Sintra 2020 realizou-se nos dias 22 e 23 de fevereiro

no Pavilhão Municipal de Casal de Cambra.

Organizado pelo Real Sport Clube, esta prova contou com o alto patrocínio da Câmara Municipal

de Sintra e o apoio da Junta de Freguesia de Casal de Cambra, União de Freguesias de Massamá e

Monte Abraão, União das Freguesias Queluz e Belas, Federação Portuguesa de Tiro com Arco e

diversas empresas, com destaque para Princeville Capital.

 



Plantação de Árvores

Os serviços de Jardinagem em colaboração com a Câmara Municipal de Sintra, plantaram mais 12

árvores no espaço público. De salientar que ao longo destes 2 anos foram plantadas quase 700

árvores na Freguesia, contribuindo assim para melhorar o ambiente.

A Vila de Casal de Cambra passa a contar com mais uma caixa ATM. A Junta de Freguesia em

parceria com a Caixa de Credito Agrícola aplicaram uma caixa ATM para funcionamento 24h

na parede exterior do edifício da Junta, colmatando assim uma necessidade local existente. 

Caixa ATM



Requalificação da iluminação do campo de futebol
A Junta de Freguesia concluiu a parte final de requalificação da iluminação do campo de futebol.

Peça de Teatro Dom Quixote de La Mancha

No passado dia 16 de Fevereiro realizou-se, no Salão da Junta de Freguesia, a primeira de

muitas peças de Teatro Profissional. A Peça Dom Quixote de Mancha realizada pelo Teatro

Byfurcação encheu o salão da Junta de Freguesia, neste compromisso de descentralizar a

cultura iremos ter Peças de Teatro de forma regular aos Domingos de manhã.



Plantação de árvores
Em colaboração com a Câmara Municipal de Sintra plantámos mais 9 árvores no espaço público,

desta vez na Rua de Amesterdão. A nossa preocupação com o ambiente é cada vez maior e tudo

faremos para que as boas práticas ambientais sejam cumpridas. O objectivo é de plantar 1000

árvores nos 4 anos sendo que em 2 anos foram plantadas mais de 700 árvores na Freguesia,

atingindo assim já o objectivo em 70%. Segundo o presidente Mário Santos e o Vogal Carlos Miguel,

não nos pouparemos nos esforços de melhorar a qualidade de vida na Freguesia. 

Reconversão da Iluminação do Parque Urbano

Porque nos preocupamos com o ambiente e eficiência energética, a equipa de manutenção da

Junta de Freguesia procedeu à reconversão da iluminação do Parque Urbano por iluminação

mais eficiente. 



Desfile de Carnaval

No dia 21 de Fevereiro, decorreu nas ruas da Freguesia mais um desfile de Carnaval organizado

pelo Agrupamento de Escolas Professor Agostinho da Silva, com a participação da Solami IPSS,

CITP, Pirilampo Sábio, Centro Social e Paroquial, Comissão Social de Freguesia, Junta de

Freguesia e PSP. O desfile contou com centenas de crianças que desfilaram pelas ruas. No Parque

Urbano fizeram uma grande coreografia para todos os espectadores. Foram momentos únicos de

alegria e boa disposição.



Finalização das obras na Av. Dinamarca

Foram retomados os trabalhos para finalização das obras na Av. da Dinamarca. Após a

intervenção de fundo realizada pela Câmara Municipal de Sintra e SMAS através da requalificação

de passeios e rede de abastecimento de água, finaliza-se agora a intervenção com a colocação de

asfalto e sinalização horizontal.

Requalificação do Edifício da Junta de Freguesia

Estando verificada a necessidade de melhorar o edifício da Junta de Freguesia, assumimos a

responsabilidade de proceder à sua requalificação.



Coronavírus (COVID-19)
RECOMENDAÇÕES da Direção-Geral de Saúde



DISTANCIAMENTO SOCIAL
 

Proteja-se a si e aos outros,
mantenha-se em casa




