
N O T I C I A S  D E  D E Z E M B R O  2 0 2 0

No dia 10 de Dezembro foi realizada a inauguração do mural no interior do edifício da junta

de freguesia. Estiveram presentes, o Presidente Mário Santos, membros do Executivo,

Presidente da Assembleia, representante da Associação de Proprietários e Presidente do

Futebol Clube O Despertar. A obra do artista Bruno Netto representa a história da Vila de

Casal de Cambra, mencionando as primeiras instituições que aqui foram criadas e

prestaram apoio à População. A obra pode ser vista no interior do edificio da Junta de

Freguesia durante o horário de funcionamento.

JUNTA DE FREGUESIA DE
CASAL DE CAMBRA

Inauguração do mural no interior do edifício da junta de freguesia



No dia 3 de Dezembro, recebemos na Freguesia o Exmo. Presidente da Câmara

Municipal de Sintra Dr. Basílio Horta. A visita foi realizada no âmbito das obras

de requalificação da escola EB1 nº2 de Casal de Cambra, no valor de 1.000.000 €, 

O investimento na ampliação desta escola, representa uma melhoria na qualidade

do ensino para alunos, professores e auxiliares. Relembramos que ao longo de

anos as aulas foram leccionadas em contentores provisórios, não reunindo as

condições necessárias. Tanto as novas salas de aula como as antigas estão

dotadas de aquecimento central, suportado por uma central de biomassa a pellets,

com uma armazenagem de 4 toneladas, permitindo aquecimento de todas as salas

de forma sustentável.

No dia 4 de Janeiro, o novo edifício já recebeu alunos e professores nas novas

salas de aulas. 

Visita do Presidente da Câmara Municipal de Sintra

O Dr. Basílio Horta, Presidente da Câmara Municipal de Sintra, também realizou

a visita ás obras da construção da nova Lagoa no Parque Urbano. Construída de

raiz e idealizada para utilização de recreio, as obras de reabilitação da Lagoa

pretendem reforçar a qualidade de vida na freguesia, estando prevista a sua

finalização para breve.



Agradecemos ao LIDL e ao Pingo Doce que contribuíram com alimentos para a

realização destes cabazes de Natal e que certamente deram um sorriso a todas

estas famílias.

No Dia Internacional dos Direitos Humanos, 10 de Dezembro, a Junta de Freguesia

através do Gabinete de Ação Social, entregou 100 cabazes de Natal às famílias

inscritas na rede de emergência alimentar da Freguesia. Um pequeno gesto para

com a população que se encontra em dificuldades.

Entrega de cabazes de Natal



Foi verificado pela Junta de Freguesia, a necessidade de reforço de iluminação em alguns

arruamentos da freguesia. Neste sentido, a Câmara Municipal procedeu à elaboração do projecto

para aplicação de iluminação pública na Rua Dona Inês de Castro, Rua D. Pedro e Av. São Tomé e

Príncipe. Foram aplicados 9 candeeiros que irão contribuir para a melhoria das condições de

segurança destas ruas. Para além destes arruamentos também se está a efetuar o reforço de

iluminação na Rua do Porto, Rua de Braga, Rua de Londres, Rua de Atenas e Rua de Marselha.

Reforço de iluminação pública



O Agrupamento de Escolas Professor Agostinho da Silva promoveu a iniciativa

"Alguém que me inspire"  do projeto Self Us. Alunos e professores participaram na

iniciativa através da montagem de um estendal de desenhos desde a Escola até ao

Centro Paroquial. Os desenhos colocados neste estendal, e espalhados por algumas

ruas da freguesia, foram realizados por todos os elementos da comunidade

educativa (alunos, professores, encarregados de educação, assistentes operacionais,

parceiros, entre outros), desenhos que retratam alguém significativo para cada um

dos intervenientes.

Esta iniciativa, que decorreu nos dias 18 a 21 de Dezembro, coloriu a nossa

freguesia.

Projeto Self Us "Alguém que me Inspire"



Devido a incêndio no Posto de Transformação existente na Rua Rainha Santa

Isabel, uma boa parte da Freguesia ficou sem eletricidade na noite de passagem de

ano. Devido a esta avaria, foram afetados pelo menos os seguintes arruamentos:

Av. França, Av. Bulgária, Av. de Angola, Av. São Tomé e Príncipe, Rua D. Duarte,

Rua Rainha Santa Isabel, Rua Dom Pedro Alvares Cabral, Rua Dom Duarte, Rua

Dom Sancho I. 

A EDP resolveu a avaria, substituindo o interior do PT. 

Avarias de Eletricidade



A Câmara Municipal de Sintra está a requalificar a Lagoa do Parque Urbano de

Casal de Cambra, com uma área de intervenção aproximada de 8000 m² e com um

investimento total de 250 mil euros.

A intervenção tem como objetivo a melhoria do espaço público, o melhoramento do

conjunto de espaços para usufruto da população, tirando partido das

potencialidades do lugar e dinâmicas urbanas existentes, articulando-as com as

exigências da realidade urbana onde a lagoa se insere.

O presidente da autarquia, Basílio Horta, considera que “a criação da nova lagoa

no Parque Urbano de Casal de Cambra é um símbolo de uma estratégia de reforço

da qualidade de vida, tanto na vila histórica como em qualquer outro ponto deste

vasto concelho”.

A proposta paisagística visa essencialmente o tratamento e requalificação da

margem norte, de forma a criar espaços de aproximação à massa de água,

associados à estadia e ao recreio.

Junto à margem é dada uma maior expressão da superfície orgânica de estadia

informal junto à massa de água, reforçando as condições de conforto com a

sementeira de um prado regado, estabelecendo uma ligação com a lagoa.

Requalificação da Lagoa do Parque Urbano de
Casal de Cambra avança a bom ritmo
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