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Procedeu-se ao enchimento da nova Lagoa de Casal de Cambra. Brevemente teremos

a lagoa cheia. De salientar este importante investimento da Câmara Municipal de

Sintra na total modernização deste espaço, que inclui um geiser, canhões de

pulverização de água com iluminação rgb, pontão para entrada de embarcações e

outras novidades.

JUNTA DE FREGUESIA DE
CASAL DE CAMBRA

Enchimento da nova Lagoa de Casal de Cambra



A Junta de Freguesia com o apoio da Câmara Municipal de Sintra continua a proceder

à plantação de árvores no espaço público. Salientamos que nos últimos 3 anos foram

plantadas mais de 800 árvores na Freguesia, contribuindo assim para um ambiente

mais saudável.

Plantação de árvores

Estacionamento no Parque Urbano

O Departamento de trânsito da Câmara Municipal de Sintra efetuou novas marcações

de estacionamento no Parque Urbano, criando uma nova organização do espaço.



Devido à crise pandémica, todos os espaços de lazer, desportivos e de recreio

encontram-se vedados à sua normal utilização.

A obra de construção da pista de caminhada no Parque Urbano encontra-se em

fase de construção e prevê-se a sua finalização em Fevereiro.

Pista de caminhada

Espaços de lazer encerrados



Pavimentação de arruamentos

Encontram-se a decorrer os trabalhos de pavimentação de vários arruamentos na

Freguesia. Durante o mês de Janeiro foram pavimentadas a Rua Júlio Dinis, a Rua

Fernando Pessoa, a Rua Fernão Lopes, a Rua Eça de Queirós, a Rua João das Regras,

a Avenida da Bulgária, a Rua D. Inês de Castro, a Rua D. Afonso Henriques e a Av.

São Tomé e Príncipe.  

O investimento da Câmara Municipal de Sintra, contribui de forma muito positiva

para a melhoria das condições de circulação na nossa Vila.



No âmbito da melhoria das condições de circulação pedonal na freguesia,

encontram-se a decorrer diversos rebaixamentos de passadeiras, de forma a

permitir o melhor acesso a pessoas com dificuldades de locomoção

Rebaixamento de passadeiras

Desinfecção das ruas
Os Bombeiros Voluntários de Belas procederam à desinfecção das ruas.



A Câmara Municipal de Sintra continua a efetuar os serviços de lavagem e

descontaminação do espaço público, numa medida implementada para a prevenção

e combate ao surto de Covid-19.

No que respeita ao espaço público, os serviços da autarquia já procederam à

lavagem e desinfeção de cerca de 2395 km, que incluem faixas de rodagem,

passeios, mobiliário urbano, contentorização e paragens de autocarros, entre

outros, privilegiando os locais de grande concentração pessoas.

Estas intervenções decorrem no âmbito da implementação, no município de Sintra,

do Plano Contingência para a COVID-19, através do qual se pretende acompanhar a

evolução da propagação do Coronavírus, antecipando e atuando com medidas

preventivas garantindo as atividades essenciais e prioritárias no município, bem

como apoiar as populações.

Câmara Municipal de Sintra mantém ativos
serviços de desinfeção de espaço público
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