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A Junta de Freguesia com o apoio da Câmara Municipal de Sintra, encontra-se a

construir o Miradouro Panorâmico de Casal de Cambra na zona superior do

Parque Urbano 25 de Abril de 1974.

Este novo local numa área aproximada de 680 m2 contará com mobiliário urbano

e um baloiço panorâmico com vista sobre Casal de Cambra.

JUNTA DE FREGUESIA DE
CASAL DE CAMBRA

Construção de Miradouro Panorâmico



Foram aplicados três novos bancos de jardim na Av. de Lisboa, substituindo os

anteriores, instalados provisoriamente no local e oriundos do parque urbano.

A Junta de Freguesia com o apoio da Câmara Municipal de Sintra, procedeu à

requalificação da entrada da parte superior do parque urbano 25 de Abril de 1974.

Aplicação de bancos de jardim

 Requalificação da entrada superior
do parque urbano 



As obras iniciadas em Outubro passado, pela Câmara Municipal de Sintra para a

requalificação e reabilitação do telhado da galilé e arranjos exteriores da Ermida de

Santa Marta em Casal de Cambra, encontram-se a decorrer dentro normalidade

tendo já sido recuperada toda a parte da galilé e telhados adjacentes. A obra de

grande pormenor e detalhe, obriga ao trabalho cuidado e moroso de reparação.

De salientar que a Ermida faz parte dos monumentos históricos de Sintra,

representado no livro “Sintria Monumenta Histórica – Património Histórico –

Artístico”, recentemente editado pela Câmara Municipal. 

Recuperação da Ermida de Santa Marta



Para mais informações, contacte-nos através do nº de telefone 219 816 720

Sabia que...

A Junta de Freguesia dispõe de um serviço gratuito de recolha de monos e verdes, bem

como um centro de deposição temporário de resíduos, bastando ligar para os nossos

serviços e agendar a recolha ou deposição.

Todos os meses recolhemos em média 40 toneladas de resíduos provenientes de

depósitos ilícitos.

Não transforme a Freguesia numa lixeira.

Contribua para um melhor ambiente.

A deposição ilícita de resíduos é crime.




















