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JUNTA DE FREGUESIA DE
CASAL DE CAMBRA

Bancada do campo de futebol sintético
Encontra-se  concluída a obra de construção da bancada no Campo de Futebol Sintético da Freguesia.

A obra a cargo da Junta Freguesia contou com o apoio financeiro da Câmara Municipal. De salientar o

grande trabalho realizado pelo Dr. Rui Pereira, Vice-Presidente da CMS e Vereador do pelouro do

Desporto que muito tem contribuído para o desenvolvimento do Desporto de Competição no Concelho

de Sintra.

.



Foram finalizados os trabalhos de reparação dos degraus existentes no Parque Urbano.

O agrupamento de escuteiros 1369 de Santa Marta de Casal de Cambra colocou uma caixa

solidária no Parque Urbano 25 de Abril de 1974. Leve o que precisar, deixe o que quiser.

Caixa Solidária

Reparação de degraus no Parque Urbano



Continuamos empenhados em manter a via pública devidamente desinfetada.

Realizaram-se mais duas Assembleias de Freguesia, nos dias 9 e 18 de Junho. 

Assembleia de Freguesia

Desinfecção do espaço público



Encontra-se em curso a obra de construção do parque infantil no Parque Urbano. 

Construção do Parque Infantil



Entrevista do Futebol Clube O Despertar
É com muito orgulho que partilhamos a entrevista realizada no Futebol Clube O Despertar, que dá conhecimento

do bom trabalho a nível desportivo que se realiza no dia a dia do clube. Vimos com alegria a ascenção do atleta

Nuno Mendes desde o clube desta terra ao Futebol Profissional. Mais um atleta que se junta a muitos outros que

através do Futebol Clube O Despertar e de outras instituições da Freguesia formam atletas de Alta Competição e

de gabarito Nacional e Internacional desde o Futebol, à Dança, passando pelos desportos de Luta, literatura,

musica e artes plásticas. Somos e seremos uma terra de campeões.



Requalificação da Rua de Antuérpia e Rua de Pisa

Estão na fase final, os trabalhos da obra de redefinição de passeios e estacionamento da Rua de

Antuérpia e da Rua de Pisa. Mais uma obra realizada para melhoria do espaço público.

Em colaboração com a Câmara Municipal de Sintra, foram construídas novas caldeiras, e

plantadas novas árvores no espaço público, contribuindo assim para o objectivo de plantar 1000

árvores na Freguesia nestes 4 anos.

Plantação de novas árvores



Equipamentos no espaço público interditos
Desde a entrada do Estado de Emergência, em Março passado, que todos os equipamentos existentes

no espaço público, de recreio, lazer ou de desporto encontram-se ENCERRADOS à sua utilização

por tempo indeterminado. Esta medida junta-se a muitas outras para proteção da população no

âmbito da Pandemia COVID-19. Têm sido inúmeras as vezes que vedamos os espaços, no entanto a

população insiste em utilizá-los, não respeitando a sua sinalização. Uma vez mais apelamos para

que a população cumpra as regras, pois só assim, com o respeito e esforço de todos, poderemos

mitigar este vírus que afeta todos os portugueses.



No dia 29 de Junho, dia de São Pedro, foi feriado municipal em Sintra, mas “sem discursos, sem

festa e sem inaugurações”, para celebrar e festejar o santo padroeiro do município, que aconteceu

em tempo de pandemia e recolhimento.

Nos Paços do Concelho em Sintra, ouviu-se o hino nacional, numa cerimónia muito simples que

contou com o presidente da Câmara de Sintra, Basílio Horta e alguns elementos das forças de

Segurança e Proteção Civil de Sintra.

“Este é um vírus que, além da saúde, tira empregos, tira alimento, tira sustento. Mas que nunca nos

tire a humanidade, a convicção de continuar a lutar e a capacidade de olhar pelos outros”, disse

Basílio Horta.

Plantámos a 5ª. árvore frente à escola Prof. Agostinho da Silva. As árvores plantadas neste local

foram vandalizadas várias vezes. Repudiamos tais actos contra o ambiente e espaço público. Foi

apresentada queixa na esquadra da PSP.

Feriado Municipal em Sintra

Vandalismo

“Hoje esta praça foi símbolo dos últimos 119 dias, momento em que acionamos o nosso plano de

contingência contra o COVID-19 em Sintra”, lembra Basílio Horta, acrescentando que “podemos

errar, podemos cometer erros, mas nunca vamos baixar os braços”.



COVID-19
Novas medidas em vigor desde o dia 22 de Junho



Medidas de mitigação COVID-19



Postos móveis de apoio e informação

A Câmara de Sintra accionou três postos móveis de apoio e informação que disponibilizam máscaras

de proteção individual, álcool gel e informação para a prevenção de possíveis contágios - esta

informação estará disponível em várias línguas. Estes postos funcionam com equipas

multidisciplinares constituídas por enfermeiros do ACES Sintra, elementos da Proteção Civil de

Sintra, Polícia Municipal de Sintra e técnicos de ação social da autarquia que prestam

adicionalmente apoio e esclarecimentos à população sobre medidas preventivas, isolamento,

utilização correta de EPI, higienização das mãos, etc.



Regras para as praias 2020



Existe uma plataforma que ajuda a comunicar todos os problemas no espaço público?

Sabia que...

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/



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



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


