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Cantos de Janeiras
Em comemoração do Dia dos Reis, a escola EB1/JI e JI n° 1 estiveram na Junta de Freguesia a cantar as

Janeiras à nossa Vila.

JUNTA DE FREGUESIA DE
CASAL DE CAMBRA



A Junta de Freguesia de Casal de Cambra, seguindo a sua política de proximidade aplicou mais

um banco no espaço público. 

Colocação de banco de jardim

Requalificação de espaço ajardinado
Foram efetuados trabalhos profundos de jardinagem no espaço ajardinado localizado na Rua

Bartolomeu Dias. Procedeu-se ao arranjo dos degraus e feito um corrimão em ferro com

materiais reciclados e retirados do espaço público. Salienta-se a colaboração prestada pelo

membro do Centro de Educação para o Cidadão com Deficiência de Mira Sintra que desde o

início do mês tem trabalhado com a equipa de manutenção dos espaços verdes desta Freguesia,

resultado de um acordo de colaboração entre instituições.

 



A Câmara Municipal de Sintra realizou sondagens ao solo, para análise da sustentação do Muro do Parque

Urbano, na Av. De Moçambique. Estes trabalhos visam a segurança de todos que por ali passam.

Sondagens ao solo

A Junta de Freguesia deu inicio às obras de requalificação exterior do edifício da Junta de Freguesia.

Requalificação do exterior do edifício



Aplicação de caixa ATM
Foram realizados os trabalhos preparatórios para a aplicação de caixa ATM na parede exterior do

edifício da Junta de Freguesia. De referir a dificuldade de efectuar levantamentos na Freguesia, levando

a população a ter que se deslocar aos Concelhos vizinhos para poderem realizar operações desta

natureza Após alguns meses de negociação e emissão de pareceres foi possível concretizar a sua

aplicação com uma instituição bancária. 

Requalificação do arruamento de acesso ao Complexo
Funerário de Casal de Cambra

A Câmara Municipal de Sintra, deu início à requalificação do arruamento de acesso ao Complexo

Funerário de Casal de Cambra. Mais uma obra de grande importância para a nossa Vila.



Obras de Estabilização do muro da Igreja

A Câmara Municipal de Sintra iniciou as obras de estabilização do muro da Igreja na Avenida de

Lisboa. Esta obra de grande complexidade técnica visa a segurança de todos, dado que o muro se

encontra fissurado sem recuperação. Foram meses de estudo e de grande envolvimento técnico

para que esta obra fosse possível.

A Junta de Freguesia procedeu à requalificação do palco do Salão Sócio Cultural de Casal de

Cambra, com o objectivo de descentralizar a cultura de Sintra e, simultaneamente, programar a

actividade cultural regular, como o teatro, a expressão artística, a dança e outros eventos

similares.

Requalificação do palco do Salão Sócio-Cultural



Requalificação de Posto de Transformação
Dando continuidade à sua política de requalificação do espaço público, a Junta de Freguesia

procedeu à pintura exterior de mais um posto de transformação.

Requalificação de Espaço Público

Procedeu-se à requalificação de alguns espaços ajardinados e muretes na Freguesia.



Eco-Caminhadas
As Eco-Caminhadas estão de volta! Venha aproveitar a natureza enquanto caminha.



Feira das Bagagens
A Edição 2020 da Feira das Bagagens decorrerá no 2º Sábado de cada mês.


