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No dia 25 de abril decorreu, na Junta de Freguesia, a cerimónia de Hastear das

Bandeiras no âmbito do 47º aniversário de Abril. A Cerimónia contou com a

presença do Executivo e Presidente da Assembleia num moderado evento mas de

grande representação da luta pela Liberdade e Democracia. 

JUNTA DE FREGUESIA DE
CASAL DE CAMBRA

Comemorações do 25 de Abril



Os 47 anos da liberdade trazida pela "Revolução dos Cravos" foram comemorados

pela Junta de Freguesia de Casal de Cambra através de uma tarde de fado com

transmissão online.

Tarde de Fado com transmissão online

Assembleia de Freguesia

No passado dia 14 de Abril decorreu mais uma sessão de Assembleia de Freguesia.

Os pontos incidiram sobre a apreciação financeira a 31 de Março, relatório de

atividades, discussão e votação de conta de gerência, relatório de gestão de 2020 e

relação de património. Foram ainda submetidos para discussão e votação 2

minutas de contratos de delegação de competências e protocolo de cooperação

entre o Municio de Sintra e a Junta de Freguesia. De salientar que no âmbito do

processo de descentralização das Assembleias se Freguesia, a mesma decorreu na

Instituição Solami- Associação de Solidariedade e Amizade de Casal de Cambra.



A equipa dos espaços verdes, procedeu ao arranjo dos espaços ajardinados na

Escola EB1 n°2 de Casal de Cambra.

Deram início os trabalhos de requalificação do logradouro da Escola EB1 n°1 de

Casal de Cambra. A Câmara Municipal de Sintra arrancou com a fase dos arranjos

exteriores contribuindo assim para a melhor estadia e recreio de todos os alunos.

Manutenção dos espaços ajardinados
na Escola EB1 n°2 de Casal de Cambra

Requalificação do logradouro
da Escola EB1 n°1 de Casal de Cambra



Censos 2021
Foi efetuada a distribuição das cartas do INE com os códigos necessários para

responder os Censos 2021. Os recenseadores de Casal de Cambra estão disponíveis

para ajudar aqueles que não tem acesso a meios digitais.

Todos contam, contamos com todos.

Colocação de Moloks na Av. de Santa Marta

Os SMAS procederam à instalação de Moloks e retirada dos equipamentos de

superfície na Av. de Santa Marta. A freguesia de Casal de Cambra conta assim com

mais um ponto de recolha de lixo RSU e Ecoponto de grande capacidade.



Plantação de árvores
A equipa de espaços verdes da Junta de Freguesia, procedeu à plantação de mais 10

árvores na Serra da Helena. As árvores das espécies Tílias e Ginkgo Bilboa fazem

parte das 985 árvores já plantadas na Freguesia desde 2018. Esta iniciativa conta

com o apoio da Câmara Municipal de Sintra.

Reabilitação de pavimentos e
sistemas de drenagem na Av. do Brasil

Encontra-se a decorrer a reabilitação da Avenida do Brasil, no âmbito da

empreitada de reabilitação de pavimentos e sistemas de drenagem.

Numa área de aproximadamente 4650 m2, as obras visam a requalificação do

pavimento betuminoso, requalificação pontual de passeios e cais de contentores,

substituição ou ajuste de tampas e grelhas das infraestruturas de saneamento,

remarcação de passadeiras e marcações rodoviárias.

 Estas intervenções realizadas pela Câmara Municipal de Sintra decorrerão em

articulação com os SMAS que irão substituir as válvulas de seccionamento

inoperacionais.

Prevê-se que os trabalhos durem aproximadamente 45 dias, dependendo das

condições meteorológicas.



A Junta de Freguesia de Casal de Cambra volta a associar-se ao Mês Internacional

da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância. Este ano sem as habituais iniciativas

devido ao contexto de pandemia que vivemos. No entanto, reiterámos a

importância da sensibilização e informação da comunidade para prevenção dos

maus-tratos na infância. É um gesto de cidadania para o qual todos estamos

convocados.

Para o prevenir, para o combater e para o entender, pois, infelizmente, está muito

presente na nossa sociedade. Não se pode resumir os maus-tratos na infância,

única e exclusivamente às agressões físicas pelos quais as crianças e jovens são

vítimas, mas sim alargar a todos os direitos que as crianças e os jovens têm e que

não são respeitados. É reconhecido o direito a uma alimentação adequada, a

alojamento, a cuidados médicos, à educação, à participação da família e na

sociedade e ao bem-estar.

Esta iniciativa nasce, como é sabido, nos Estados Unidos da América, através do

protesto de uma avó que quis mostrar a todos as nódoas negras resultantes de

agressões que os seus netos eram vítimas por parte dos pais. Fê-lo através de um

laço azul (cor das nódoas) que amarrou à antena do seu carro. A repercussão desta

iniciativa foi de tal ordem que abril passou a ser o Mês Internacional da Prevenção

dos Maus-Tratos na Infância, um momento de alerta para a luta contra os maus-

tratos e para a promoção e proteção dos seus direitos.

Em Portugal, a campanha, simbolizada pelo Laço Azul, é amplamente divulgada

por todo o território, quer pela Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e

Proteção das Crianças e Jovens, quer pelas CPCJ, que realizam numerosas ações de

prevenção contra os maus-tratos.

“Serei o que me deres… que seja amor”, é o Slogan da Comissão Nacional de

Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens.

Mês da Prevenção dos Maus Tratos
na Infância e Juventude



O Plano Municipal constitui um documento estratégico e de intervenção dirigido à

população idosa, numa lógica de cidadania plena, e às instituições que intervêm na

área do envelhecimento.

Eduardo Quinta Nova, Vereador do Pelouro da Solidariedade e Inovação Social,

salientou que “Este é um plano de todos, para todos, e que conta com todos, que

pretende abranger os 58 mil seniores existentes no concelho, olhando-os de forma

transversal no sentido de encontrar as melhores soluções nos vários setores, desde

o acesso à saúde, passando pelos equipamentos sociais, combate ao isolamento e à

solidão, à melhoria do espaço público, etc. Um plano aberto, flexível e ajustável,

que contempla seis áreas de atuação e 100 medidas, e define metas estratégicas

para os próximos cinco anos. Este documento responsabiliza todos e cada um dos

seus intervenientes, é uma bússola que nos guia e procura ajustar o investimento

público às verdadeiras necessidades das comunidades”, sublinhou o Vereador do

Pelouro da Solidariedade e Inovação Social, Eduardo Quinta Nova.

Para Basílio Horta, presidente da Câmara Municipal de Sintra “torna-se

imprescindível compreender a perspetiva das pessoas idosas, desenhar e

desenvolver políticas públicas, medidas estratégias, serviços e programas

integrados, de forma a garantir elevados padrões de eficácia e eficiência de um

envelhecimento com dignidade".

 Plano Municipal para o Envelhecimento Ativo,
Saudável e Inclusivo

No âmbito do Plano para o Envelhecimento Ativo, Saudável e Inclusivo (PMEASI)

2019-2023, no qual a Junta de Freguesia é parceira, foi realizado no passado dia 27

de abril de 2021, um fórum descentralizado cujo tema se prendeu com “A Cidade

Amiga dos Idosos e Acessibilidades”.

O fórum ocorreu nas instalações da Igreja Paroquial de Santa Marta do Casal de

Cambra e teve a participação de 13 seniores (+ 65 anos) que aceitaram de imediato

o nosso convite.



A Câmara Municipal de Sintra promove uma vez mais uma campanha de vacinação

antirrábica à semelhança de anos transatos.

Desta feita a vacinação não será efetuada com visitas pelos médicos veterinários

do Gabinete Veterinário da autarquia, a todas as freguesias, desenvolvendo-se o

processo de vacinação no gabinete anteriormente mencionado.

A vacinação antirrábica terá lugar no Canil Municipal, sito no Sítio dos Animais

de Sintra na Avenida Almirante Gago Coutinho, 118 - 2710 Sintra.

O serviço funciona por marcação através do email: gmvm@cm-sintra.pt ou

telefone: 219 238 816.

Vacinação Antirrábica












