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A Câmara Municipal de Sintra encontra-se a requalificar o telhado da galile da Ermida

de Santa Marta de Casal de Cambra. Este monumento histórico, de grande relevância na

nossa Vila, foi erigido há 400 anos por volta do ano de 1600. Cumprindo a função de

templo durante 2 séculos, entrou depois em ruína e abandono. Foi recuperado em 1999

no mandato da Presidente Dra. Edite Estrela.

JUNTA DE FREGUESIA DE
CASAL DE CAMBRA

Requalificação do telhado da galile da Ermida



Procedeu-se à montagem de iluminação no jardim Afonso Costa. Com este reforço

da iluminação, pretende-se criar condições de segurança e melhorar o nosso

espaço público.

Iluminação no jardim Afonso Costa

Obras na Escola EB1 nº2
Continuam a decorrer as obras na Escola EB1 nº2. A ampliação desta escola e a

melhoria dos acessos e espaço exterior traduzem-se num investimento superior a 1

milhão de euros realizado pela Câmara Municipal de Sintra, que pretende

melhorar a qualidade do ensino.



Foi colocada uma vedação tipo texana na Av. de Santa Marta.

De forma a termos os nossos arruamentos devidamente identificados,

procedemos à aplicação de diversas placas toponímicas em falta na freguesia.

Aplicação de placas toponímicas

Vedação na Av. de Santa Marta



Com o intuito de melhorar o espaço público, são realizadas, regularmente, intervenções  de

reparação das bermas e das calçadas.

Intervenções nas bermas e calçadas

Concerto de Musica Barroca

A Câmara Municipal de Sintra retomou a atividade cultural do município com concertos,

espetáculos de dança, exposições e outras iniciativas culturais a partir do mês de outubro e

até ao final do ano, com entradas gratuitas. No passado dia 30 de Outubro, o concerto teve

lugar na Igreja de Santa Marta em Casal de Cambra e contou com a presença do presidente

da Junta de Freguesia, Mário Santos, o Padre Luís Alves e um público de várias idades.



A Câmara Municipal de Sintra e da Amadora financiam nova urgência do

Hospital Fernando Fonseca dedicada à COVID-19 já em construção. Este é um

investimento que ascende a 1,183 milhões de euros e que é integralmente

suportado pelos dois municípios. Decorrente da pressão provocada pela nova

realidade da pandemia COVID-19, tornou-se imprescindível ampliar o Serviço de

Urgência do HFF para o exterior do Hospital. Esta nova unidade irá ser

utilizada, exclusivamente, para o acolhimento e avaliação clínica de doentes e

suspeitos de COVID-19.

Nova urgência do Hospital Fernando Fonseca
dedicada à COVID-19










