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JUNTA DE FREGUESIA DE
CASAL DE CAMBRA

Celebrações do 25 de Abril
Este ano o 25 de Abril foi celebrado em plena crise de pandemia, no entanto não poderíamos deixar de

o relembrar.  Dado o surto de pandemia que o país e o concelho atravessam, saímos ao encontro da

população para celebrar o 25 de Abril com a passagem das viaturas da Junta de Freguesia e dos

Bombeiros Voluntários de Belas. 

 



Os Bombeiros Voluntários de Belas têm vindo a proceder à desinfecção do espaço público na

freguesia.

Desinfecção do espaço público

Os serviços da junta de freguesia também se encontram a realizar esta higienização e

desinfecção dos locais onde existe maior concentração de pessoas.



Demos início à obra para construção de uma bancada com cobertura no campo de futebol sintético da

Freguesia. Esta obra, co-financiada pela Câmara Municipal de Sintra, irá permitir uma maior comodidade

aos adeptos e simpatizantes do futebol, que desta forma poderão assistir aos jogos com conforto. Esperamos

por melhorias no País e no Mundo para que conjuntamente possamos inaugurar a obra com um campo

repleto de atletas.

Construção da bancada e cobertura no campo de futebol

A obra em curso na Avenida da Dinamarca encontra-se em fase de finalização. Durante o

mês de Abril esta via foi repavimentada.

Repavimentação da Av. da Dinamarca



Entrega de refeições aos profissionais que se encontram
ao serviço da população

Em parceria com um café local " Café Desporto", entregamos aos Bombeiros Voluntários de Belas e à Esquadra

da PSP de Casal de Cambra, uma refeição quente para os operacionais de serviço. 

A Junta de Freguesia em parceria com o restaurante "Os Moncanenses" e a frutaria " Sr. Arnaldo" também

disponibilizaram uma refeição quente para todos os médicos, enfermeiros e funcionários do Centro de Saúde e a

todos os agentes da esquadra da PSP de Casal de Cambra. Mais um reconhecimento do trabalho de quem está na

linha da frente no combate à Pandemia Covid-19. 

Em nome da comunidade de Casal de Cambra agradecemos todo o esforço e trabalho realizado no combate à

Pandemia Covid-19. 



Apoio Alimentar - Banco Alimentar contra a Fome

Recebemos máscaras "sociais" realizadas pela instituição "Outros Rituais" para entrega a pessoas vulneráveis.

Queremos deixar aqui o nosso agradecimento à instituição pelo apoio disponibilizado e prestado nesta que é uma luta

de todos no combate à pandemia Covid-19.

A Junta de Freguesia iniciou o apoio alimentar a mais 200 pessoas através do Banco Alimentar contra a Fome, tendo

como principal objectivo a assistência alimentar a pessoas mais necessitadas no âmbito de uma intervenção sistémica

centrada na família/ indivíduo. A Junta de Freguesia funcionará como entidade mediadora entre a população

carenciada e o Banco Alimentar Contra a Fome. Esta iniciativa em coordenação com outros apoios e medidas,

Programa Alimentar às Pessoas mais Carenciadas onde prestamos auxilio a 73 famílias, dentro de outras medidas

previstas por esta Junta pretende dar uma melhor resposta às necessidades de subsistência e de participação.

Aproveitamos para deixar um agradecimento a todos.os voluntários que nos apoiam nesta causa.

Doação de máscaras sociais



Caixa Solidária
Partilhamos o acto solidário de 3 cidadãs da nossa Freguesia que se juntaram e decidiram colocar

uma caixa solidária para pessoas que realmente necessitam de apoio neste período conturbado.

Esta caixa encontra-se num dos bancos no Largo da Rua de Pisa. Quem passar e quiser ajudar, é

só deixar dentro da caixa um bem essencial. Têm ao dispor sacos individuais e luvas para cada

um retirar bens. A Junta de Freguesia dá os parabéns por esta iniciativa de grande Humanidade,

que juntamente com tantas outras existentes na Freguesia, segue o propósito do apoio aos mais

necessitados.

Demos início aos trabalhos de remoção do parque infantil no Parque Urbano. Neste local será

criado o Parque Intergeracional de Casal de Cambra. O investimento é fruto do empenho da

Freguesia e da visão e investimento do Município em ter estruturas de qualidade no espaço

publico acessíveis a todas as idades. O Parque terá um equipamento infantil com capacidade para

118 crianças, um equipamento de StreetWorkout para Jovens e adultos, um circuito de treino com

aparelhos Fitness e uma zona de estadia para seniores. No contrato interadministrativo de

colaboração com a Junta de Freguesia de Casal de Cambra, a autarquia investe 100 mil euros para

a construção da obra e 9 mil euros por ano para garantir o funcionamento, vigilância e limpeza

do parque. Será um renovado espaço de lazer para toda a família, avós, pais e filhos, que

convidará à prática da actividade física, integrando equipamentos que irão contribuir para o

bem-estar e melhoria da qualidade de vida da população. 

Parque Intergeracional de Casal de Cambra



Obras de requalificação da lagoa
Temos vindo a acompanhar a obra de requalificação da Lagoa de Casal de Cambra, que representa 

um grande investimento da Autarquia na devolução do espaço público à População. Salientamos

que a lagoa é um dos ex-libris da nossa Vila e a requalificação em curso dará uma nova vida ao

Parque Urbano 25 de Abril de 1974.

Requalificação do acesso à escola 
Professor Agostinho da Silva

Requalificação total do acesso à escola Professor Agostinho da Silva. Mais um compromisso

para melhoria do espaço público a ser concluído.



Iniciaram-se as obras no Mercado Municipal Casal de Cambra, para construção do laboratório de

aprendizagem científico. Esta obra realizada pela autarquia, colocará em prática um projecto ligado

à educação não formal e à preparação dos jovens para o futuro. 

Um investimento de 100 mil euros na educação, na preparação e no desenvolvimento dos jovens da

Freguesia, dando uma nova dinâmica ao espaço.

Está finalizada a requalificação exterior do edifício da Junta de Freguesia, apesar dos vários

constrangimentos que se fazem sentir a nível nacional, o nosso trabalho continua. Agradecemos a

todas as entidades e colaboradores que se empenharam na realização deste trabalho.

 

Obras no Mercado Municipal

Requalificação exterior do edifício da Junta de Freguesia



Foi aplicada a placa toponímica na Rua Amália Rodrigues.

Colocação de placa topomínica

Sabia que...
Pode contribuir para esta causa? Ajude-nos a apoiar os alunos da nossa freguesia. 



COVID-19 | Autarquia de Sintra aumenta para três
os laboratórios de análises de rastreio

A Câmara Municipal de Sintra aumenta para três os laboratórios, que realizam análises de

rastreio ao Covid-19, efetuadas através do Centro de Atendimento a Doentes, que funciona no

Centro de Saúde de Agualva.

 

Estas análises, que são totalmente gratuitas mediante prescrição médica, podem agora ser

realizadas em três laboratórios, alargando assim a capacidade para até mil análises, podendo

ser este número aumentado posteriormente.

 

Esta terça feira, o Centro de Atendimento a Doentes de Covid-19, em Agualva, em

funcionamento desde dia 26 de março, registou cerca de uma centena de atendimentos.

 

Assim, Cintramédica, Laboratórios Germano de Sousa e Laboratório Dr. Joaquim Chaves têm

capacidade de cerca de mil análises ao rastreio do Covid-19.O primeiro Centro de Atendimento

a Doentes de Covid-19 de Sintra funciona no Centro de Saúde de Agualva, todos os dias da

semana, das 08h00 às 20h00.

 

Podem dirigir-se ao centro, por iniciativa própria, os munícipes que manifestem sintomas da

doença e que suspeitem de estar infetados, por encaminhamento da Saúde 24 ou Unidades de

Saúde do concelho.

 

No centro é efetuada a avaliação clínica do utente e quando necessário a prescrição de

medicamentos e testes de rastreio a Covid-19, gratuitamente.

O objetivo é evitar idas aos hospitais ou a centros de saúde com doentes comuns, diminuindo

assim o risco de contágio.

 

 

Centro de Saúde de Agualva

Rua do Mercado, 2735-112 Agualva-Cacém

Todos os dias, incluindo fins de semana, das 08h00 às 20h00.



A Linha Sintra Sénior é um serviço gratuito que visa rececionar, encaminhar e apoiar

os munícipes em questões relacionadas com idosos residentes no concelho de Sintra, através de

visitas domiciliárias, contactos e articulação com parceiros e outros serviços da Câmara.

 

Objetivos do Programa:

Informar, esclarecer e orientar o idoso e/ou família; acompanhar situações promovendo um

trabalho de parceria em articulação com as entidades envolvidas; encaminhar as situações para as

instituições, articulando com os serviços disponíveis na comunidade; apoiar e combater o

isolamento e a solidão; estabelecer pontos de diálogo entre pessoas e entre instituições, no sentido

de garantir a eficácia da resposta; promover a reflexão sobre os problemas apresentados, no

sentido de se contribuir para a procura de respostas e para a compreensão dos fenómenos

relacionados com o envelhecimento.

 

Beneficiários:

A comunidade em geral, nas questões relacionadas com os idosos residentes no concelho de Sintra.

 

Como ter acesso?

Através de uma linha telefónica gratuita, com o nº 800 206 275, assegurada 24 horas por dia, que

visa rececionar, encaminhar e apoiar os cidadãos em questões relacionadas com idosos residentes

no município de Sintra.Atendimento telefónico, 24 horas/dia, estipulado do seguinte modo:- dias

úteis das 9h00 às 16h00 - assegurado pela Divisão de Saúde e Ação Social;- dias úteis das 16h00 às

9h00, feriados e fins de semana - assegurados pelo Serviço Municipal de Proteção Civil.

 

Linha Sintra Sénior



Disponibilidade no mercado de máscaras e gel desinfetantes;

Higienização regular dos espaços;

Lotação máxima reduzida;

Higiene das mãos e etiqueta respiratória;

Distanciamento físico de 2 metros;

Uso obrigatório de máscaras nos transportes públicos, escolas, comércio e outros locais

fechados com múltiplas pessoas.

Confinamento obrigatório para pessoas doentes com COVID-19 e em vigilância ativa;

Dever cívico de recolhimento domiciliário;

Proibição de eventos ou ajuntamentos com mais de 10 pessoas, exceto em funerais, onde podem

estar presentes os familiares.

O que implica a declaração situação de calamidade?

A declaração da situação de calamidade visa reconhecer a necessidade de adotar medidas de

caráter excecional destinadas a prevenir, reagir ou repor a normalidade das condições de vida nas

áreas atingidas pelos efeitos da ocorrência ou perigo de ocorrência de acidente grave ou

catástrofe

 

A pandemia da COVID-19 é uma catástrofe?

Sim. A Lei de Bases da Proteção Civil define catástrofe como o acidente grave ou a série de

acidentes graves suscetíveis de provocarem elevados prejuízos materiais e, eventualmente,

vítimas, afetando intensamente as condições de vida e o tecido socioeconómico em áreas ou na

totalidade do território nacional, o que se tem verificado com a pandemia COVID-19.

 

Qual a diferença entre o estado de emergência e a situação de calamidade?

O estado de emergência é um mecanismo excecional e de último recurso. A situação de calamidade

é um mecanismo legal, devendo a sua execução obediência à lei e à Constituição. A situação de

calamidade permite medidas restritivas, mas o seu âmbito é menor que o do estado de emergência.

 

Que condições vão e devem estar reunidas durante a situação de calamidade, de maneira a

permitir uma retoma progressiva da vida social?

 

Vão estar reunidas as seguintes condições:

 

 

Quais são os deveres gerais que devo observar durante a situação de calamidade?

 

Os deveres gerais a observar durante a situação de calamidade são os seguintes:

 

 

Quanto tempo vai durar a situação de calamidade?

A situação de calamidade começa às 0:00 do dia 3 de maio e dura até às 23:59 do dia 17 de maio.

Ao fim de 15 dias, as decisões serão reavaliadas, podendo ser decidida a prorrogação da situação

de calamidade.

 

Plano de Desconfinamento – Medidas Gerais
Foi declarada a situação de calamidade



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



AVISO
 

ESTÃO SUSPENSAS TODAS AS ATIVIDADES CULTURAIS,
DESPORTIVAS E RECREATIVAS PROMOVIDAS PELA JUNTA DE

FREGUESIA E NOS ESPAÇOS FECHADOS SOB GESTÃO DA MESMA.
PARA MAIS INFORMAÇÕES LER O EDITAL Nº 10/2020


