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JUNTA DE FREGUESIA DE
CASAL DE CAMBRA

Acção de fiscalização dos SMAS

Os SMAS de Sintra conjuntamente com a Junta de Freguesia de Casal de Cambra, realizaram uma

acção de fiscalização / sensibilização na Freguesia. Pretendemos viver numa freguesia civilizada e

respeitadora do ambiente, por isso é necessária a colaboração de todos. 

A Recolha de monos e verdes é gratuita, basta contactar os SMAS ou a Junta de Freguesia. 

Ajude-nos a manter a nossa freguesia limpa.

.



Foram finalizados os trabalhos de repintura total do edifício da Junta de Freguesia.

Agradecemos à empresa J. Oliveira & Simões, Lda. (JOS) na pessoa da Dona Emília Casado e

filho, por terem apoiado esta Freguesia através da doação dos produtos isolantes e tintas para

a realização dos trabalhos. Também agradecemos aos funcionários desta Junta pelo

profissionalismo do trabalho realizado. Foi tomada a decisão de alterar as cores do edifício,

mantendo a cor branca numa parte do edificado, mas alterando a cor para amarelo no edifício

principal colocando-o em destaque. Toda a zona desportiva passou para a cor cinza, de forma

a contrastar com o mosaico exterior existente. Com este conjunto de cores pretende-se realçar

a integração do edificado no espaço verde existente em todo o Parque 25 de Abril.

O Street Workout de Casal de Cambra é um equipamento que integra o Parque Intergeracional.

Este novo espaço permitirá a realização de um treino intensivo e regular. A combinação de

exercícios é variada e contribuirá para a promoção do desporto e da melhoria da saúde. 

Casal de Cambra +Desporto +Saúde.

Construção do parque Street Workout

Pintura do Edificio da Junta de Freguesia



Continuamos a requalificar o espaço público na Freguesia.

Requalificação do espaço público

No dia 17 de Maio, a XB Barbearia e XB Cabelereiros, realizaram o Domingo Solidário através da

prestação de serviços a troco de alimentos. Foram doados aproximadamente 1,5 toneladas de

alimentos que integraram o banco alimentar da Junta de Freguesia. Actualmente prestamos apoio

a mais de 520 pessoas residentes na freguesia. Um agradecimento muito especial aos empresários

Alberto Sousa e Alexandra Morgado por esta iniciativa solidária, a todos os funcionários que

com o seu trabalho apoiaram esta causa e a todas as pessoas que entregaram estes alimentos.

Estamos unidos por esta causa. O nosso agradecimento, em nome da equipa de Ação Social desta

Junta. 

Domingo Solidário



Manutenção de espaços ajardinados
Continuamos com o nosso serviço de manutenção dos espaços ajardinados na freguesia. 

Estivemos de visita às obras que se encontram a decorrer para a construção do avançado Complexo Funerário de

Casal de Cambra. A visita foi acompanhada pelo nosso presidente Mário Santos, Padre Luís Alves, gabinete de Ação

Social da Junta de Freguesia e Eng°. António Simões da empresa Beiracruz. A obra decorre dentro da normalidade e

espera-se a sua abertura até ao final do ano. De salientar a importância desta infra-estrutura na Freguesia de Casal

de Cambra e no Concelho de Sintra.

Complexo Funerário de Casal de Cambra



Conclusão das obras na Av. da Dinamarca

Após identificação da falta de estabilidade do muro da igreja, a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal de Sintra

iniciaram todo o processo de análise e estudo tendo em vista a realização desta importante obra para a segurança de

todos. Foram meses de trabalho com a garantia do nosso empenho diário para melhorar a Freguesia e o Concelho,

neste que é um Lugar de Todos Nós.

Concluímos mais um arruamento. Na Av. da Dinamarca, foram realizadas modificações nas passadeiras através

do seu rebaixamento, efectuada a redução das faixas de rodagem e aplicadas passadeiras elevadas como medidas

de acalmia de trânsito. A obra contemplou ainda a criação de novos lugares de estacionamento ao longo da

Avenida.

Estabilização de muro na Av. de Lisboa



Montagem da cobertura da bancada do 
campo de futebol sintético

Encontra-se em fase de obra a montagem da cobertura da bancada do campo de futebol sintético.

Após a construção da bancada no mês passado, durante o mês de Maio deram inicio os trabalhos

para construção da cobertura, que permitirá a todos os adeptos, simpatizantes, familiares,

amigos e simpatizantes do futebol, poderem assistir comodamente aos jogos que se realizam na

nossa Vila. Melhores dias se esperam, no sentido de todos juntos podermos festejar com muita

alegria as nossas vitórias.

Continua em curso a obra de requalificação da Lagoa de Casal de Cambra.

Requalificação da Lagoa



Caixa solidária no Parque Urbano
O agrupamento de escuteiros 1369 de Casal de Cambra, colocaram à disponibilização da população

uma caixa solidária no Parque Urbano 25 de Abril de 1974, contribuindo assim para o apoio a toda

a população nesta fase de Pandemia. Em nome do gabinete de Ação Social da Junta de Freguesia o

nosso agradecimento por esta iniciativa.

Limpeza dos passeios, bermas e calçadas

A Câmara Municipal de Sintra em conjunto com a Junta de Freguesia encontram-se a proceder

à limpeza dos passeios, bermas e calçadas através do corte mecânico com recurso a roçadoras.



A Junta de Freguesia deu início à pintura de todos os pilares de suporte às placas toponimicas da

Freguesia. A manutenção constituí para nós uma das prioridades na melhoria contínua do espaço

público. 

A Câmara Municipal de Sintra prossegue com o trabalho diário de desinfecção do espaço público.

Estamos empenhados nesta luta que é de todos nós, no combate à pandemia Covid-19.

 

Pintura dos pilaretes de placas toponimicas

Desinfecção do espaço público



A Câmara Municipal de Sintra, deu inicio ás obras de requalificação e definição de passeios,

passadeiras e repavimentação na Rua de Pisa e Rua de Antuérpia, melhorando assim as condições

de circulação pedonal e rodoviária.

Requalificação nas Rua de Pisa e Antuérpia

Doação de máscaras sociais

A Junta de Freguesia de Casal de Cambra agradece à instituição Outros Rituais por mais uma

doação de máscaras sociais, desta feita 65 máscaras para crianças. As máscaras vão ser entregues

pelo Gabinete de Ação Social da Junta de Freguesia no decorrer dos atendimentos realizados.



Voluntariado no Banco Alimentar

Seja voluntário no apoio ao Banco Alimentar da Luta Contra a Fome.

Inscreva-se. Junta de Freguesia de Casal de Cambra

Tel. 219 816 720   email.: secretaria@jf-casaldecambra.pt

Queremos agradecer o apoio prestado pelos nossos voluntários. Têm sido dias intensos mas

muito gratificantes. 



Suspensão Temporária do Dia da Defesa Nacional



Regras para as praias 2020



SINTRA RESOLVE é uma plataforma que ajuda a comunicar todos os problemas no espaço

público, 

 

Concebida para agilizar o processo de resolução de uma ocorrência, Sintra Resolve -

Plataforma de Gestão de Ocorrências é uma ferramenta de comunicação entre a comunidade e

a Câmara Municipal de Sintra. Disponibiliza informação, em tempo real, sobre o estado de

processos desde o registo à sua resolução.

 

INSTALE, USE e ABUSE.

 

Comunique em tempo real as anomalias detectadas de forma rápida.

 

www.sintraresolve.pt/

 

 

 

 

Sabia que...



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



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


