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Encontra-se concluída a requalificação do Parque Desportivo da Serra da Helena. 

O investimento realizado para a melhoria dos espaços de lazer e espaço público, contou

com a substituição das vedações do campo de futebol e substituição das redes das balizas.

JUNTA DE FREGUESIA DE
CASAL DE CAMBRA

Requalificação do Parque Desportivo da Serra da Helena



OS SMAS entregaram  à Junta de Freguesia um ‘beatómetro’ (cinzeiros de grande

dimensão com visualização e métrica da capacidade), no dia em que entra em

vigor a nova legislação sobre a redução do impacto das pontas de cigarro,

charutos ou outros cigarros no ambiente (Lei n.º88/2019, de 3 de setembro).

Para sensibilizar para esta temática, a Câmara Municipal e os Serviços

Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Sintra conceberam o

‘beatómetro’, feito com desperdícios, tubagens e restos de outros materiais,

resultantes das intervenções dos SMAS de Sintra.

Beatómetro

Colocação de placas identificativas na freguesia
Com o intuito de melhorar a imagem e comunicação na nossa Vila, foram

colocadas placas de identificação nos limites da Freguesia, 



A empresa JOS - J. Oliveira Simões Lda.  fez uma doação de bens alimentares

para apoiar o Banco Alimentar da nossa freguesia. Agradecemos o contributo e

o gesto de partilha e solidariedade.

Foram aplicados novos estores interiores  na escola Prof. Agostinho da Silva,

garantindo assim a redução da exposição solar nas salas de aula onde estes

foram colocados.

Colocação de estores interiores

Entrega de bens alimentares



Após 6 meses sem actividades,  iniciaram as aulas de ginástica sénior Avós a Mexer,

estando garantidas  todas as  regras de segurança.

Recomeço das atividades

As aulas de Zumba também retomaram de acordo com as recomendações gerais de saúde.



A Câmara Municipal de Sintra finalizou a pavimentação de alguns arruamentos na freguesia.

Estas obras visam a melhoria das vias rodoviárias e condições de circulação na Freguesia.

Pavimentação de arruamentos

Rua da Guarda

Rua de Lamego



Exposição de Arte Urbana

A Junta de Freguesia procedeu à montagem de obras de Arte Urbana pertencentes à Coleção

Municipal de Arte de Sintra. A descentralização da cultura faz parte do plano de atividades desta

Junta de Freguesia, afirmando Sintra como o nosso centro cultural e artístico. 

Obra do artista Ram Miguel.

Dispensadores de sacos para dejectos caninos

Foram aplicados diversos dispensadores de sacos para dejectos caninos em vários locais na

Freguesia. Esta iniciativa pretende constituir-se como um relevante contributo para a

manutenção da salubridade dos espaços públicos e para se assegurarem as melhores condições 

 de saúde pública.



Criação de zona de lazer
Foi criada mais uma nova zona de lazer e estadia integrada no Parque Urbano,

onde foram colocados 3 conjuntos de mesas e bancos.

Este espaço intergeracional, ainda em construção, irá contemplar um parque

infantil, um parque de street workout, equipamentos geriátricos e uma área de

bancos e mesas com sombra.

Requalificação da Lagoa
Continuam a decorrer as obras de construção da nova Lagoa de Casal de Cambra.

Estas obras iniciaram no dia 12 de Março e estão a progredir sem atrasos. O

investimento realizado pela Câmara Municipal de Sintra tem por objetivos a

recuperação paisagística e estrutural da lagoa, que permitirá potenciar a

viabilidade de funções recreativas.



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

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.










