NOTICIAS DE NOVEMBRO 2020

JUNTA DE FREGUESIA DE
CASAL DE CAMBRA

Inauguração do Complexo Funerário de Casal de Cambra
No passado dia 2 de novembro, foi inaugurado o Complexo Funerário de Casal de Cambra.
Esta infraestrutura, fruto do apoio da Câmara Municipal de Sintra, vem capacitar o
Concelho de Sintra para responder a todas as solicitações de serviços de cremação que
surjam na região.

A Cerimónia contou com a presença do Vice-Presidente da Câmara Municipal de
Sintra, Dr. Rui Pereira, o Presidente da Junta de Freguesia de Casal de Cambra,
Dr. Mário Santos, a Presidente da União de Freguesias Queluz-Belas, Dra. Paula
Alves, o Padre Luís Alves, membros da Assembleia de Freguesia e executivo, o
Eng.º António Simões representante da empresa Beiracruz, a Associação de
Proprietários, Ex-Presidente da Junta de Freguesia, Dra. Fernanda Santos e
população.
O Complexo Funerário de Casal de Cambra resultou no investimento de 1.200.000
euros e foi construído ao abrigo de um contrato entre a Junta de Freguesia de
Casal de Cambra e a empresa Beiracruz, que o vai explorar por um período de 40
anos.
A cerimónia ainda contou com a assinatura do auto de receção de obra e bênção
do Complexo Funerário.

“A Abertura deste complexo funerário representa para Casal de Cambra e para
Sintra, o inegável progresso para que a nossa população deixe de se deslocar para
fora da freguesia em momentos difíceis e de grande dor. Este é mais um passo dos
muitos que já demos na transformação da nossa terra.”
Mário Santos, Presidente da Junta de Freguesia de Casal de Cambra

Parque de StreetWorkout
Continuam a decorrer os trabalhos no espaço StreetWorkout integrado no Parque
Urbano de Casal de Cambra.

Parque de Jogos de Equilíbrio e Fitness
No Jardim das Palmeiras está a ser construído um novo parque de Jogos de
Equilibrio e Fitness. Com a instalação deste equipamento, pretende-se modernizar
e atualizar este jardim, permitindo que as crianças e séniores usufruam deste
espaço.

Colocação de estores interiores na Esquadra da PSP
Foram aplicados estores interiores na esquadra da PSP de Casal de Cambra. A Junta de Freguesia
procedeu à substituição de todos os estores interiores que se encontravam em mau estado.

Ramal de energia
A Junta de Freguesia encontra-se a realizar o ramal de energia para alimentação elétrica do
quiosque de apoio à nova lagoa, bem como preparar o ponto de entrega de energia para a
construção dos campos de padel.

Mural a óleo no interior do edifício
da Junta de Freguesia
No interior do edifício da Junta de Freguesia, está a ser executado um mural a óleo, que
pretende fazer a recriação histórica da nossa vila. Um painel do artista Bruno Netto.

Iluminação LED no Parque Urbano
A Câmara Municipal de Sintra com a colaboração da Junta de Freguesia, procedeu à
alteração dos postes de iluminação no Parque Urbano por iluminação led. Estes novos
postes, além de contribuírem para uma maior eficiência energética também permitem
melhorar a iluminação do Parque Urbano.
Esta melhoria de iluminação foi realizada no cumprimento do nosso plano de atividades
deste ano, e em muito contribuirá para a segurança de todos.

Substituição de projetores e bebedouros na
Escola Professor Agostinho da Silva
Ao abrigo das suas competências, a Junta de Freguesia procedeu à substituição dos
projetores de iluminação e bebedouros na Escola Professor Agostinho da Silva.

Colocação de postes de iluminação
na Rua da Amadora
Dando continuidade ao reforço da iluminação pública na Freguesia, a Câmara Municipal
de Sintra aplicou diversos postes de iluminação na Rua da Amadora, contribuindo desta
forma para a segurança e melhoria das condições de circulação.

Criação de pista no Parque Urbano
Iniciaram-se os trabalhos para a criação da pista no Parque Urbano de Casal de Cambra.
A obra realizada pela Câmara Municipal e pela Junta de Freguesia, irá permitir criar uma
zona de treino específica com 12 aparelhos fitness integrada no Parque Intergeracional.
Esta pista com 400 metros dotará a Freguesia com uma zona de treino adaptada a todas
as idades.

Reforço de iluminação no Campo de Futebol Sintético
Encontra-se concluída a última fase do investimento continuado no reforço de
iluminação no Campo de Futebol Sintético da Freguesia. Nestes 3 anos temos
procurado progredir e investir na melhoria das condições para a prática do desporto.
O investimento realizado, no valor de 7.300 €, pretende melhorar a iluminação, bem
como a eficiência energética, para além de contribuir para a qualidade do treino de
todos os atletas do Clube de Futebol O Despertar, clube da nossa terra, que forma
campeões à décadas e que tem vindo a representar a nossa Vila e o Concelho de
Sintra.

Arte urbana no posto de transformação
A arte urbana chegou à nossa freguesia. O posto de transformação existente na
Av. de Santa Marta conta agora com uma pintura do artista Dish, que desenvolveu
um tema em torno da união e entreajuda. Através da arte urbana, pretendemos
evitar os atos ilegais de vandalismo.

COVID-19 | Sintra isenta comércio, hotelaria e
restauração do pagamento de taxas

O presidente da Câmara Municipal de Sintra decidiu que o setor da hotelaria,
comércio e restauração do concelho ficarão isentos do pagamento de taxas
municipais a partir do próximo mês de dezembro.
Esta medida resulta da enorme importância de fomentar a atividade económica
com a plenitude possível, face à atual situação de pandemia, sendo para isso
determinante a manutenção dos anteriores hábitos de consumo, embora sem nunca
perder de vista as limitações inerentes à proteção da saúde pública.
Basílio Horta, presidente da autarquia, referiu que esta é uma primeira medida de
um pacote que o município está a preparar como forma de resposta à crise
provocada pela Covid-19. “Estamos a trabalhar num conjunto de medidas de apoio
dirigidas ao pequeno comércio e à restauração, além das já tomadas há dois meses.
Trata-se, portanto, de um segundo fundo de emergência empresarial", explicou o
autarca.
A atual situação comporta para o setor empresarial dificuldades acrescidas,
sobretudo num período habitualmente caracterizado por um consumo mais
acentuado, motivado pela aproximação da quadra natalícia, durante a qual
costumam ser gerados rendimentos que em muito contribuem para a viabilidade de
muitas empresas, o que este ano, muito provavelmente, não sucederá ou que pelo
menos terá uma expressão mais reduzida.
Assim, a autarquia, justificando a adoção das iniciativas que veiculem um auxílio
efetivo às diversas atividades económicas, decidiu ainda isenção de taxas
relativamente a eventos e obras de manifesto e relevante interesse municipal.

COVID-19
Medidas especiais para os períodos
do Natal e do Ano Novo

