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Iniciaram-se os trabalhos de construção do novo Parque Urbano Oriental de Casal

de Cambra. Com uma área de 26 mil m2, este espaço concede uma nova centralidade

e dinamização social à freguesia.

JUNTA DE FREGUESIA DE
CASAL DE CAMBRA

Parque Urbano Oriental de Casal de Cambra



Num investimento superior a 1 milhão de euros, esta intervenção tem por objetivos

valorizar o património municipal, dignificar o espaço que se encontra atualmente

devoluto, reabilitá-lo em todas as suas componentes paisagísticas e urbanísticas, além  

da criação de um novo espaço de lazer, permitirá estabelecer a articulação das

acessibilidades aos polos de atração existentes, proporcionando a complementaridade

com outros espaços e equipamentos públicos existentes. 

O projeto do Parque Urbano Oriental de Casal de Cambra contempla a criação de um

espaço de lazer com equipamentos de estadia, circuito de manutenção, street workout,

espaços para a prática de desporto livre, campos de jogos, espaços de recreio e ainda

uma zona de recreio livre (parcela destinada à futura piscina). O projeto prevê ainda a

execução de uma bolsa de estacionamento com aproximadamente 70 novos lugares de

estacionamento.

A obra conta com um prazo de execução de 365 dias e é fruto do intenso trabalho

realizado pela Junta de Freguesia e pelo forte empenho da Câmara Municipal de Sintra

na valorização do território e devolução à população de um espaço público atrativo e

de grande qualidade, para usufruto da população.



Durante o mês de Fevereiro procedeu-se à requalificação e pavimentação de

diversas vias rodoviárias na Freguesia, Encontram-se concluídos os trabalhos nos   

seguintes arruamentos: Rua de Estrasburgo, Rua de Londres, Rua de Sevilha, Rua

de Luxemburgo, Rua de Bragança, Rua de Ponta Delgada, Rua de Santarém e Av.

de Moçambique (troço), Rua Figueira da Foz, Rua de Porto Santo, Rua de Torres

Vedras, Rua de Silves, Rua de Portimão, Rua de Beja (troço), Rua de Vila do

Conde, Rua da Lousã, Rua da Horta, Rua de Évora, Rua de Viana do Alentejo, Rua

de Monção, Rua de Vila Franca de Xira, Rua de Leiria, Rua Frei Gaspar

Bernardino, Rua Costa Cabral, Rua de Liverpool, Rua de Bilbau, Rua de Valência, 

 Rua de Zurique e Rua do Mónaco.

Pavimentação de arruamentos



Nova Lagoa do Parque Urbano

O Parque Urbano começa a ter uma nova imagem. 

Foi aplicado o piso slurry em torno da nova lagoa. Também se procedeu a teste e

ensaio do geiser e sistema de oxigenação de água. De salientar a importância deste

investimento da Câmara Municipal de Sintra, neste que será mais um grande espaço

de lazer acessível a todos. 



Procedeu-se à pintura do piso no espaço Street Workout do Parque Urbano.

Espaço Street Workout 

Espaço Fitness
Também deram início os trabalhos de pintura do novo espaço Fitness existente no

Jardim das Palmeiras.



O departamento de manutenção de espaços verdes, efetuou o arranjo das zonas

verdes na área envolvente à nova lagoa.

Arranjo das zonas verdes



Diariamente os serviços da Junta de Freguesia efetuam pequenas reparações nas

bermas e calçadas, colocação de pilaretes derrubados e postes derrubados, entre

outros, de modo a manter o espaço público em condições e melhorar a mobilidade

dos cidadãos que circulam na freguesia.

Reparação de calçadas

O Gabinete de Ação Social da Junta de Freguesia mantém um trabalho diário no

apoio e ajuda a quem mais precisa. 

Gabinete de Ação Social



No dia 25 de fevereiro, iniciou-se a vacinação Covid-19 no salão da Junta de

Freguesia. 

A Câmara Municipal de Sintra arrancou no Concelho de Sintra com 5 polos de

vacinação, sendo um deles em Casal de Cambra. 

De salientar a importância deste polo de vacinação local que facilita todo o

processo de proximidade e descentralização.

Esta é uma nova etapa no combate à pandemia.

Centro de vacinação Covid-19



Foi com surpresa que assistimos ao encerramento do balcão do banco Santander na

Freguesia. Não compreendemos a razão que levou a instituição bancária a encerrar

um balcão produtivo e com crescimento no ranking Nacional, situado num local de

comércio ativo e com facilidade de estacionamento. De salientar que este balcão

era escolhido pelos diversos clientes de Caneças, pela facilidade de estacionamento

e pelo bom atendimento. Estamos em crer que embora o balcão existente em

Caneças seja próximo em distância irá penalizar todos os clientes e residentes

nesta Freguesia, pelo facto da sua localização não ter estacionamento. Para alem

das penosas dificuldades de deslocação a pé, perdura o mesmo problema de falta de

numerário nas caixas ATM, dado que quando faltava numerário no balcão de Casal

de Cambra, também faltava em Caneças. 

A Freguesia de Casal de Cambra conta com aproximadamente 13500 habitantes

num território de 2.4 Km2 , com uma pressão habitacional de 5625 habitantes

/km2, sendo a Av. de Lisboa um ponto de circulação comum entre 2 concelhos,

onde a localização deste balcão era estratégico para o seu sucesso. 

A Freguesia encontra-se em crescimento e aumento de população, fruto da

existência de inúmeros lotes com venda acessível e de baixo custo, fruto do forte

investimento e empenho da Autarquia na melhoria do espaço público,

comparativamente com outros locais em proximidade. Contamos com um comércio

pequeno, mas variado e concentrado com uma oferta inigualável de produtos e

serviços, levando a que esta Freguesia seja um bom local para viver.

Não compreendemos os fatores que levaram ao encerramento do balcão, nem

compreendemos a razão de passarem a existir, apenas 2 caixas ATM públicas na

Freguesia, tendo sido 1 aplicada pela Junta de Freguesia. 

Lamentamos o transtorno causado na expectativa de ser solucionado brevemente.

Encerramento do balcão Santander



A Câmara Municipal de Sintra está a requalificar edifícios na Urbanização

Camarária de Casal de Cambra, num investimento total de 384 mil euros.

De momento estão a decorrer os trabalhos de colocação de azulejos juntos aos

elevadores, pintura de caixas de escada, instalação de corrimãos nas escadas

interiores e lavagem e reparação da fachada do edifício nº 23.

A intervenção tem por objetivo a reabilitação de edifícios degradados, nas suas

partes comuns, fachadas, coberturas, caixas de escadas, instalações elétricas e

áreas comuns de uma forma geral. Os trabalhos em curso contemplam a pintura de

fachadas, paredes, tetos e interiores em caixas de escadas, aplicação de

hidrorrepelente em revestimentos com cantarias de pedra, a correção ou

substituição da impermeabilização dos terraços e coberturas, reparações diversas

de alvenaria em muros, muretes, escadas, pavimentos e similares e a reparação de

caixilharias.

A requalificação destes edifícios está incluída no Programa Portugal 2020 que

financia estas intervenções em 50%.

Reabilitação de edifícios na Urbanização Camarária



A Câmara Municipal de Sintra vai dispor a partir de segunda-feira, 8 de fevereiro,

de 5 polos de vacinação contra a Covid-19, para vacinar cerca de 15 mil utentes.

Os 5 polos de vacinação estão instalados no complexo desportivo Municipal de

Fitares, no Mercado de Agualva, na Junta de Freguesia de Casal de Cambra, no

Centro de Saúde da Terrugem e no Regimento de Artilharia Anti-Aérea, nº1

(RAAA1), em Queluz (a confirmar).

Basílio Horta, presidente da Câmara Municipal de Sintra , adiantou que “só nos

centros de saúde a vacinação era impossível, daí instalar 5 polos de vacinação,

numa lógica de descentralização e de proximidade.”

Esta é uma nova etapa da fase 1 do plano nacional de vacinação contra a Covid-19,

que se iniciou em 27 de dezembro e que foi recentemente atualizado, passando a

incluir a vacinação simultânea das pessoas com 80 ou mais anos de idade. O

objetivo é vacinar 80% das pessoas com mais de 80 anos, até março.

A campanha de vacinação contra a Covid-19 foi planeada de acordo com a

disponibilidade das vacinas contratadas para Portugal, que estão a ser

administradas faseadamente a grupos prioritários, até que toda a população

elegível esteja vacinada.

Sintra cria 5 polos de vacinação Covid-19







COVID-19




