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No dia 1 de julho, foi reaberto o ringue de futebol do Parque Urbano 25 de Abril

de 1974. A obra, a cargo da Câmara Municipal de Sintra, passou pela

requalificação geral através da regularização do piso, pintura e realização de

novas marcações. Estiveram presentes na abertura, o presidente Mário Santos e

o vogal do desporto David Regueiró.

É com orgulho e alegria que vimos as crianças e jovens usufruírem deste espaço

completamente renovado.

JUNTA DE FREGUESIA DE
CASAL DE CAMBRA

Ringue de futebol do Parque Urbano



A Epal procedeu à requalificação e pintura nas estruturas do aqueduto existentes no

Parque Urbano.

Após verificarmos esta necessidade de melhoria, comunicámos à Epal que

prontamente se disponibilizou para efetuar esta intervenção. 

A Junta de Freguesia agradece ao núcleo de Casal de Cambra da Associação da

Juventude Adventista do 7° dia, pela iniciativa de realizar uma intervenção de

limpeza do espaço público, contribuindo assim para um melhor ambiente e uma

melhor Freguesia. Esteve presente no inicio da iniciativa o presidente Mário

Santos e o gabinete de Ação Social da Freguesia que enalteceram a atitude.

Intervenção nas estruturas do aqueduto

Limpeza do espaço público



No dia 4 de julho, foi realizada mais uma missa campal em homenagem a S. Pedro.

Este ano por motivos da Pandemia Covid-19, o evento organizado pela comunidade

Cabo Verdiana, apenas pôde contar com a tradicional missa campal no largo da

Ermida, não tendo sido realizada a procissão com fanfarra nem o célebre almoço

oferecido pelas Juízas e confecionado no local.

Marcou presença o presidente da Junta de Freguesia, Mário Santos, dentro de outras

individualidades. 

Missa campal na Ermida

Requalificação do logradouro na EB1 nº1

Encontram-se a decorrer as obras de requalificação do logradouro na EB1 n°1 do

Agrupamento de Escolas Professor Agostinho da Silva. 

A Câmara Municipal de Sintra continua a melhorar todo o parque escolar na

Freguesia num investimento contínuo na educação em todo o Concelho.



Durante o mês de julho, decorreu o programa Praia Sénior. Esta iniciativa,

destinada aos seniores da nossa freguesia, teve como objetivo proporcionar idas à

praia, promovendo o envelhecimento ativo e saudável e combater situações de

isolamento social.

Os seniores tiveram 4 turnos à escolha e houve elevada adesão a esta iniciativa.

Praia Sénior



A Junta de Freguesia, através da sua equipa de manutenção de espaços verdes, 

 finalizou a construção de mais um espaço verde. Localizado na Av. do Brasil, este

novo espaço ajardinado pretende contribuir para um melhor ambiente na Freguesia.

Novo espaço ajardinado

Quiosque no Parque Urbano

A Junta de freguesia recebeu hoje o quiosque, fruto do investimento para a melhoria

das condições do parque urbano, o mesmo irá fazer parte da concessão da nova

lagoa de Casal de Cambra.

A finalidade do quiosque será a venda de jornais, revistas e afins, bem como suporte

às atividades previstas na lagoa que será objeto de concessão por hasta pública.



Encontro de viaturas clássicas no Parque Urbano, no último domingo do mês.

Encontro de Clássicos no Parque Urbano

Feira das bagagens

Venda de artigos em 2ª mão, artesanato, antiguidades e velharias na Feira das

Bagagens, no 2º fim-de-semana de cada mês.



O presidente da Câmara Municipal de Sintra, Dr. Basílio Horta, visitou as obras

que se encontram na Freguesia. A requalificação do parque habitacional é uma das

grandes prioridades, uma necessidade que irá dignificar a vida da população.

O novo parque urbano encontra-se numa fase avançada de obra, transformando e

melhorando toda a freguesia numa dinâmica urbana com equipamentos desportivos

e de lazer acessíveis a todos. De salientar o espaço destinado à construção da

piscina numa área de 3600 m2.

Um trabalho diário na melhoria da qualidade de vida de todos.

Eco-Caminhadas
Durante o mês de julho, decorreram mais 2 caminhadas na natureza, desta vez em

Covas de Ferro e em Casal de Cambra. 

A iniciativa desenvolvida pela Junta de Freguesia, pretende estimular e desenvolver

um estilo de vida mais saudável. 

Visita do presidente da Câmara Municipal de Sintra



Foi assinalado pelo executivo da Junta de Freguesia e secretário da Assembleia de

Freguesia os 24 anos de constituição de Freguesia e os 12 de elevação a Vila.

A homenagem realizada junto ao monumento "Mãos de Anjo" recorda todos aqueles

que contribuiram com esforço e dedicação para a construção da nossa comunidade.

Neste ano de pandemia apenas foi possível realizar esta pequena cerimónia simbólica,

carregada de valores e mérito por todos os que por esta terra lutaram.

24 anos de constituição de Freguesia
e 12 anos de elevação a Vila

No dia 12 de Julho celebrámos 24 anos de constituição de Freguesia e 12 anos de

elevação a Vila.

Agradecemos a todos os profissionais de saúde, forças de segurança, bombeiros,

Agrupamento de escolas Professor Agostinho da Silva, Solami IPSS, Centro Social e

Paroquial, Futebol O Clube o Despertar, Instituições, Câmara Municipal de Sintra,

empresários, voluntários, funcionários e por fim a toda a população, pela capacidade

de adaptação e resiliência neste ano tão atípico.

Representamos uma comunidade forte, unida e acima de tudo humana.

Neste ano atípico fortemente marcado pela pandemia não foi possível realizar as

comemorações festivas habituais, contudo não pudemos deixar de homenagear, todos

aqueles que contribuíram para o sucesso da nossa comunidade e para a construção do

que somos hoje.










