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JUNTA DE FREGUESIA DE
CASAL DE CAMBRA

Comemoração de Aniversário da Freguesia e Vila
A Freguesia de Casal de Cambra celebrou o 11º aniversário de elevação a Vila e comemoração de 23 anos

de constituição de Freguesia. Embora em estado de contingência, não poderiamos deixar de celebrar esta

data marcante e de prestar uma simbólica homenagem a todos os fundadores que contribuíram, outrora,

para a construção desta Vila. Nesta cerimónia, estiveram presentes os deputados da Assembleia de

Freguesia e executivo da Junta de Freguesia. O momento foi marcado pela colocação de uma coroa de

flores e realizado 1 minuto de silêncio junto do monumento "Mãos de Anjo" no jardim das palmeiras em

homenagem a todos aqueles que já partiram.

.



Com o intuito de inovar, a Junta de Freguesia de Casal de Cambra alterou a imagem institucional.

Esta mudança representada por um novo logótipo será a marca mais moderna, com um maior

significado na Freguesia e mais próxima de todos nós.

Os elementos gráficos irão representar a Junta de Freguesia em todas as suas comunicações e em

substituição dos elementos gráficos anteriores que acompanharam esta Junta até agora. 

Esta nova imagem criada pela empresa Think Out Portugal especializada na criação de símbolos

culturais e tradicionais de forma original e criativa, captou com entusiasmo a ideia de criar esta

nova identidade para a Junta de Freguesia. 

A nova imagem, retrata um pouco da história desta terra fortemente ligada às terras de cultivo e à

água, representados por grafismos moderadamente estilizados. Este novo logótipo sorri para todos

nós.

Infelizmente não foi possível realizar esta apresentação com outros formalismos por via da

Pandemia Covid-19. 

Esperamos todos por melhores dias.

Nova imagem



Finalizou-se o asfaltamento da rua de Creta e acesso ao complexo funerário de Casal de Cambra.

Encontra-se em andamento a obra de reforço de iluminação pública na Freguesia.

Iluminação pública

Asfaltamento da rua de Creta



Procedeu-se à reparação do corrimão na Rua de Viseu.

Devido ao mau estado parcial do pavimento na Av. de Sintra, procedeu-se ao seu asfaltamento. Mais uma obra

que vai de encontro ao compromisso assumido de melhorar a circulação na Freguesia.

Asfaltamento de pavimento na Av. de Sintra

Reparação de corrimão



Estão finalizados os trabalhos de asfaltamento do estacionamento na Av. de Santa Marta.

Asfaltamento de estacionamento na Av. de Santa Marta

Reposição de abrigo de paragem
Foi colocado o abrigo de paragem na Av. de Lisboa. Recordamos que este abrigo tinha sido retirado temporariamente

devido às obras de sustentação daquele muro. 



Manutenção na Escola Prof. Agostinho da Silva

Procedemos à pintura dos bancos da Escola Professor Agostinho da Silva, bem como ao corte de ervas nos espaços

ajardinados.



Ação de sensibilização sobre o Covid-19

A Junta de Freguesia com a colaboração dos escuteiros de Casal de Cambra, desenvolveu uma

ação de sensibilização enquadrada nas medidas de prevenção de propagação do novo

coronavírus, COVID-19. A intervenção nas ruas de Casal de Cambra teve como principal objetivo

a informação e sensibilização da população e comércio local face à pandemia vivenciada e a

importância da adoção das regras e medidas referenciadas pelas autoridades de saúde.



No passado dia 12 de Julho, procedeu-se ao descerramento da placa de inauguração da bancada do

Campo de Futebol Municipal de Casal de Cambra.

A cerimónia contou com a presença do Vice-Presidente da Câmara Municipal de Sintra e vereador

do desporto Dr. Rui Pereira, o Presidente da Junta de Freguesia Dr. Mário Santos, o Presidente do

Futebol Clube o Despertar Sr. José Reis, executivo da Junta de Freguesia e deputados da Assembleia

de Freguesia. 

Salienta-se que a construção desta infraestrutura contou com o apoio financeiro da Câmara

Municipal de Sintra. A obra, a cargo da Junta de Freguesia, foi idealizada e executada com grande

detalhe dadas as especificidades do local de implementação. Esta bancada permitirá acima de tudo

valorizar o campo de futebol e melhorar as condições de estadia de todos os pais e adeptos do

futebol. 

Esperamos que, brevemente, seja possível encher esta bancada com adeptos do Futebol Clube o

Despertar e em conjunto celebrarmos com alegria esta infraestrutura.

Inauguração da bancada do Campo de Futebol



A Câmara Municipal de Sintra procedeu à abertura do solo na Av. de Santa Marta, para colocação

dos primeiros contentores e ecopontos enterrados na Freguesia. 

Ao longo destes anos, a Junta de Freguesia tem trabalhado em estreita parceria com os SMAS, de

forma a dar resposta às necessidades que temos verificado na freguesia. Este é o resultado do

esforço que tem vindo a ser desenvolvido relativo à gestão de resíduos no espaço público.

De realçar que o sistema de recolha por contentorização, por vários motivos, é ambientalmente

mais vantajoso face ao sistema tradicional, que para além de ter uma maior capacidade de

deposição também proporciona um ambiente mais limpo e agradável.

Colocação de contentores RSU
e ecoponto na Avenida de Santa Marta



No Parque de Merendas está à disposição mais uma churrasqueira, que foi construída a pensar em

todos que pretendam usufruir deste espaço de lazer.

Construção de churrasqueira

Obras no parque infantil e construção da nova lagoa
Estão em curso as obras no parque infantil e construção da nova lagoa. Continuamos a investir e a

apostar na modernização e remodelação dos equipamentos e espaços existentes na nossa freguesia.



Dia Mundial das Competências dos Jovens

No Dia Mundial das Competências dos Jovens, o Projeto INOVAR “3E”-E7G juntou-se a esta causa

demonstrando algumas das competências que desenvolvem e potenciam com os seus participantes. Uma

das causas assinaladas pelo dia Mundial das Competências dos Jovens é o aumento do desemprego

juvenil, pois é um dos problemas mais significativos que as economias e as sociedades enfrentam na

atualidade. Os jovens, têm um papel fulcral para o desenvolvimento sustentável da Humanidade. O

Projeto INOVAR “3E”-E7G trabalha diariamente para que os seus participantes sejam capazes de saber

ser, saber estar e saber fazer, para que desta forma no futuro se tornem cidadãos capazes de intervir

ativamente na sociedade e de forma a transformar o mundo num lugar melhor!

O Dia Mundial das Competências dos Jovens, celebra-se anualmente a 15 de julho.  A data foi instituída

pela ONU - Organização das Nações Unidas em 2014 e celebrada pela primeira vez em 2015.

O destaque desta data vai para as habilidades dos jovens e para a importância delas à escala global. Por

todo o mundo são realizadas atividades que colocam as competências dos jovens no centro das atenções.



A Câmara Municipal de Sintra encontra-se a pavimentar vários arruamentos na freguesia.

Agradecemos a compreensão, certos que estas melhorias irão ser benéficas para todos.

Pavimentação de arruamentos

Avenida de Santa Marta Rua de Lyon

Rua de Berlim Rua de Paris



Rua de Viseu Rua de Pisa e Antuérpia

Pavimentação de arruamentos

Foi aplicado na frente do edifício da Junta de Freguesia de Casal de Cambra, um painel

identificativo em aço escovado. Mais um passo para acompanhar a modernização, de forma a

divulgar e manter uma comunicação visual com os fregueses e com todos aqueles que visitam e

passam pela nossa freguesia.

Aplicação de painel identificativo no edifício



Intervenção na entrada do Parque Urbano

Procedeu-se à pintura do muro e entrada de acesso do Parque Urbano.

Estamos a proceder à requalificação energética do edifício da Junta de Freguesia. 

Queremos proteger o meio ambiente e esta mudança é uma medida que contribui para a eficiência

energética e para a sustentabilidade do planeta.

Requalificação energética do Edifício



A Junta de Freguesia continua empenhada em melhorar o espaço público, por isso procedemos à

pintura de mais três postos de transformação. Desta vez a nossa intervenção foi nos postos de

transformação existentes na Av. de Sintra, Av. de Macau e na Rua de Berlim.

Pintura de postos de transformação



Encontramo-nos a proceder ao arranjo de mais um cais de contentores e ecoponto na Av. do Brasil,

que irá permitir a acessibilidade em segurança.

Arranjo de cais de contentores

Sintra cria equipas multidisciplinares de suporte
A Câmara Municipal de Sintra tem em funcionamento, desde dia 1 de julho, equipas

multidisciplinares inteiramente dedicadas ao suporte das necessidades de casos ativos de COVID-19.

Estas equipas efetuam visitas domiciliárias para a aferição de necessidades de saúde e sociais dos

casos sinalizados pelas autoridades de saúde.

Em todas as visitas são distribuídas, pela equipa, máscaras cirúrgicas e gel desinfetante. As

equipas são constituídas por enfermeiros, técnico de assistência social ou  elementos da proteção

civil e são ainda integrados elementos das juntas de freguesia – num trabalho de proximidade.

Na retaguarda desta operação está também uma equipa composta por técnicos da Segurança Social

e da autarquia de Sintra que recebem, avaliam e encaminham, diariamente, os relatórios com os

diversos pedidos de apoio para uma imediata satisfação.

Até ao dia de ontem, 7 de julho, foram realizadas 230 visitas que abrangem um total de 565

pessoas. No decorrer destas visitas foram gerados: 24 pedidos de apoio alimentar, que podem ser

refeições confecionadas ou cabazes alimentares, dependendo da situação); 5 pedidos de apoio de

medicação; 4 pedidos de apoio económico e ainda 1 pedido de habitação.

Foram também registados alguns casos de cidadãos que não se encontravam no domicílio a cumprir

o confinamento obrigatório, casos estes que foram de imediato reportados às autoridades de saúde e

forças de segurança.



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




