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No âmbito do compromisso assumido para a melhoria do espaço público, a Junta de Freguesia

procedeu à reparação do muro existente no largo da Igreja e plantou várias espécies na área

envolvente. 

JUNTA DE FREGUESIA DE
CASAL DE CAMBRA

Reparação de muro e plantação de árvores



Procedemos à manutenção dos espaços ajardinados existentes na Freguesia.

Manutenção dos espaços ajardinados

Remendagens no asfalto
A Câmara Municipal de Sintra realizou várias remendagens no asfalto da

Freguesia. Agradecemos à população por nos ir alertando para a execução destas

pequenas reparações.



O Serviço Municipal de Proteção Civil de Sintra tem à disposição dos cidadãos

uma linha telefónica gratuita, NÚMERO VERDE 800 211 113, que foi

criada para os cidadãos comunicarem de forma célere todos os riscos coletivos

inerentes a situações eminentes de acidente grave ou catástrofe, com vista a

proteger e socorrer as pessoas e bens em perigo quando aquelas situações

ocorram.

Informamos que a Proteção Civil esteve na freguesia, após alerta da

população sobre eventuais perigos na via pública, a fim de verificarem os

riscos e de atuarem em conformidade. 

Serviço Municipal de Proteção Civil de Sintra

Sabia que...



Procedeu-se à pintura rodoviária em diversos arruamentos.

Foram aplicadas 20 novas papeleiras na Escola Professor Agostinho da Silva.

Colocação de papeleiras 
na Escola Prof. Agostinho da Silva

Pinturas rodoviárias



A Câmara Municipal de Sintra continuou a pavimentar vários arruamentos na freguesia. Mais

uma obra para a melhoria das condições de circulação na Freguesia, que representa o nosso

compromisso para o desenvolvimento da Vila.

Pavimentação de arruamentos

Rua Ferreira de Castro Rua Miranda do Douro

Aplicação de guarda metálica na Av. Santa Marta

A pensar na segurança de todos, foi aplicada uma guarda metálica na Avenida de Santa

Marta, frente à Escola Professor Agostinho da Silva.



Cais de contentores
Na continuidade do trabalho efetuado para melhoria do espaço público, a Junta de Freguesia tem

vindo a realizar um investimento na modernização dos cais, ecoponto e RSU existentes na

Freguesia. Neste sentido, concluímos mais duas obras que visam assegurar a segurança de todos.

Aplicação de vedação metálica
A pensar na segurança de todos os que passam na Rua de Berlim, foi aplicada uma

vedação metálica.

Avenida do Brasil

Rua da Amadora



Manutenção de palmeiras

Procedeu-se à limpeza e manutenção das palmeiras que se encontram nas escolas da Freguesia.

Construção de caldeiras e plantação de árvores

Foram removidas as manilhas existentes e construídas novas caldeiras. Em colaboração com o

Município de Sintra, procedeu-se à plantação de novas árvores.



Foi aplicada uma placa identificativa na entrada principal do Parque do Urbano.

Placa identificativa no Parque Urbano

Obras de requalificação da Lagoa
As obras de reconstrução total da lagoa de Casal de Cambra encontram-se a decorrer a bom ritmo.

Procedeu-se ao enchimento com betão.



Continuam a decorrer as obras de ampliação da escola EB1 n°2 de Casal de Cambra. Um grande

investimento da autarquia que pretende melhorar a qualidade dos estabelecimentos de ensino na

freguesia.

Obras de ampliação da escola EB1 n°2 
de Casal de Cambra

Manutenção e reparação da calçada das escolas
Procedeu-se à manutenção e reparação da calçada existente nas escolas da Freguesia.



Foram colocados mais 6 bancos no espaço público, a pensar na melhoria da qualidade de vida de

quem passa a pé nas ruas da vila.

Colocação de bancos

Sabia que...

Pode comunicar directamente  à EDP avarias na iluminação publica através de APP ou Site:

https://www.edpdistribuicao.pt/pt-pt/podemos-ajudar/avaria-iluminacao-publica

Também poderá ligar para o nº telefone 800 506 506, caso verifique alguma rua total ou

parcialmente apagada.

Ajude-nos a manter a Freguesia com uma boa iluminação.



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/








