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A Junta de freguesia proporcionou à população sénior duas visitas ao Santuário de

Fátima. Estes passeios realizados a 21 e 28 de junho, foram acompanhados pelo

Presidente Mário Santos e pelo Padre Luís Alves. Estas viagens foram efetuadas a

pedido dos seniores, que neste período de pandemia foram impedidos de se

deslocarem ao Santuário em segurança. 

Fica o compromisso de se repetirem as visitas brevemente.

Aproveitamos para agradecer ao padre Luís Alves pela sua presença.

JUNTA DE FREGUESIA DE
CASAL DE CAMBRA

Passeio ao Santuário de Fátima



No passado dia 28 de junho, decorreu mais uma reunião ordinária de Assembleia de

Freguesia. A reunião decorreu na sede do Futebol Clube O Despertar, encerrando

assim a passagem pelas instituições da Freguesia e no seguimento de uma politica

de descentralização. 

Foram aprovados todos os pontos da ordem do dia e debatidos temas ligados à

Freguesia e ao Concelho de Sintra. Especial destaque para a aprovação da abertura

do procedimento público para a construção e exploração do complexo de piscina de

Casal de Cambra numa área de 3834 m2 a implementar no atual parque em

construção. 

Para o Presidente Mário Santos a concretização deste projeto é fruto do intenso

trabalho de 4 anos com a Câmara Municipal de Sintra e permitirá desenvolver o

desporto na Freguesia, trazendo uma nova dinâmica ao desenvolvimento

urbanístico da Vila.

Assembleia de Freguesia



Encontram-se a decorrer as obras de requalificação do ringue de futebol do Parque

Urbano, que estão quase finalizadas.

A Câmara Municipal de Sintra realizou mais esta obra que em muito beneficiará

toda a população. A melhoria das condições dos espaços desportivos e espaço

público são prioridades da nossa linha de atuação e assim continuaremos.

No início do mês de Junho, arrancaram as aulas de ginástica sénior. 

O exercício físico é benéfico para a saúde de todas as pessoas, inclusive para a das

de mais idade, uma vez proporciona envelhecer bem, ao mesmo tempo de promove a

socialização e a manutenção da qualidade de vida,

Aulas de ginástica sénior

Requalificação do ringue de futebol



Durante o mês de Maio e Junho, a Junta de Freguesia realizou passeios temáticos

gratuitos a Sintra, todas as quartas-feiras destinados à população sénior. 

Para o presidente Mário Santos, é de extrema importância combater o isolamento

social nesta altura de desconfinamento e proporcionar momentos diferentes a esta

faixa etária que viveu e vive momentos de medo devido à pandemia Covid-19.

Todos os passeios foram realizados com as medidas de higiene e segurança,

proporcionando momentos de confraternização e grande alegria.

Passeios Quartas Seniores



Durante o mês de junho, realizaram-se duas idas ao teatro.

A Junta de Freguesia no âmbito do programa do Gabinete de Ação Social tem vindo

a promover a cultura através de varias iniciativas destinadas à população sénior.

A peça de teatro "Rei Ubu" na Casa de Teatro de Sintra foi uma peça com uma

interpretação fenomenal.

A peça de teatro "Conta-me como foi", por Byfurcação Teatro no espaço cultural

Anexxo em S. Pedro de Sintra. O Teatro de improviso alegrou a noite.

As visitas foram acompanhadas pelo presidente Mário Santos e pelo gabinete de

Ação Social da Freguesia. 

De salientar que todas estas iniciativas são realizadas em segurança e com um

número reduzido de participantes.

Ida ao teatro



A Feira das Bagagens regressou ao Parque Urbano no mês de Junho.

Feira das Bagagens

Eco-Caminhadas

As Eco-Caminhadas continuam a decorrer com grande aderência da população.

Esta iniciativa além de promover o bem-estar físico, proporciona o convívio e a

interação entre os fregueses, permitindo o contacto com a natureza.



Estamos a criar um novo espaço ajardinado na Av. do Brasil. No âmbito da criação

de novos espaços de lazer e recreio, encontramo-nos a construir mais um espaço

verde na Freguesia. 

Teve início a requalificação da Avenida da Dinamarca. A obra, a cargo da Câmara

Municipal de Sintra no âmbito da melhoria das condições de circulação na

Freguesia, prevê a pavimentação e rebaixamento de acesso a passadeiras na Av. da

Dinamarca, entre a Av. de Lisboa e a Av. do Brasil.

Pavimentação da Av. Dinamarca

Novo espaço ajardinado



Realizou-se mais um encontro de viaturas clássicas no Parque Urbano 25 de Abril de

1974.

Encontro de viaturas clássicas

Dia da Criança no Projeto INOVAR

O Projeto INOVAR "3E" - E8G e os seus participantes celebraram o Dia Mundial da

Criança com a realização de atividades lúdico-pedagógicas durante toda a semana.

As atividades que foram desenvolvidas durante a semana, foram planeadas e votadas

em assembleia de jovens, com e para as crianças, deixando algumas partes da

organização ao encargo dos seus participantes.

Durante este dia as nossas Crianças e Jovens demonstraram todo o seu empenho e

Energia Escolhas, sempre com um sorriso no rosto, na realização das atividades.

"Uma criança feliz vai ser um adulto capaz de construir um mundo melhor".










