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A Junta de Freguesia de Casal de Cambra, em parceria com o Município de

Sintra, desenvolveu um programa dedicado aos seniores, que para além do seu

papel lúdico, combate o isolamento social e promove o bem-estar dos

participantes.

Todos os caminhos vão dar a Sintra, é o lema deste programa, destinado a

pessoas com mais de 65 anos de idade, levando-as a passear e a visitar alguns

dos monumentos e locais do nosso concelho, durante os meses de setembro e

outubro. 

Esta iniciativa do Gabinete de Ação Social da Junta de Freguesia, é a 2ª edição

deste programa, verificando-se uma grande adesão dos idosos da nossa freguesia.

Quintas Seniores

JUNTA DE FREGUESIA DE
CASAL DE CAMBRA



Museu do Ar

Convento dos Capuchos

Elétrico de Sintra

Quinta da Regaleira

Palácio de Monserrate



No passado dia 11 de setembro realizou-se uma caminhada noturna, integrada no

programa das Eco Caminhadas. 

As atividades deste programa, pretendem proporcionar a prática de exercício físico,

aliada ao contacto com a natureza e com bons momentos de convívio entre todos os

participantes.

Caminhada noturna



Encontra-se aberta aos visitantes, a exposição de quadros da artista C.B. / Carolina

Brissos, no Edifício da Junta de Freguesia, no período das 9h00 às 17h30 de 2a. a 6a

feira.

Desde 2011 ( 6 anos de idade ) que a Carolina Brissos começou a pintar.

Os quadros abstratos são a preferência da artista, que, marcados por cores fortes

atribuem uma nova imagem ao interior do edifício.

Exposição de arte
no edifício da Junta de Freguesia

Abertura das aulas de Zumba

As aulas de Zumba, com o professor Ivo Zacarias, regressaram ao salão da Junta de

Freguesia.  

Em Casal de Cambra há + saúde + desporto.



O Governo decretou luto nacional pela morte de Jorge Sampaio nos dias 11, 12 e 13 de

setembro e referiu em comunicado que:

"O falecimento de Jorge Sampaio constitui uma enorme perda para o nosso País.

Teve sempre um olhar de futuro com desassombro e determinação, procurando

sempre encontrar uma solução para os problemas numa clara perspetiva de

sustentabilidade e durabilidade. A sua vida é uma lição para todos, uma referência

moral e cívica que o tempo não apagará e que nos cabe a todos manter viva".

Luto nacional

Última Assembleia de Freguesia

No dia 2 de setembro, realizou-se a última Assembleia de Freguesia.

Foram 4 anos de trabalho e dedicação no desenvolvimento de políticas para

melhorar a Freguesia e apoiar a População.



Mário Santos (PS) atual presidente da Junta de Freguesia de Casal de Cambra, no

concelho de Sintra, foi reeleito com maioria absoluta, obtendo 69,04% dos votos (10

mandatos), nas eleições autárquicas de domingo.

“Grande vitória em Casal de Cambra, obrigado pelo voto de confiança”, escreveu o

autarca na sua página de facebook, numa primeira reação à sua eleição.

A coligação “Vamos Curar Sintra” – PSD/CDS-PP/A/MPT/PDR/PPM/RIR é a

segunda força política mais votada na freguesia com apenas 12,49% (1 mandato),

seguindo-se o CHEGA 7,40% (1 mandato) e a CDU com 6,81% (1 mandato).

Mário Santos (PS) vence com maioria absoluta em
Casal de Cambra

https://www.facebook.com/mariopedro.santos.3


Sabia que...

Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (SMAS de Sintra)

disponibilizam, gratuitamente, sacos com capacidade de 1 metro cúbico, vulgarmente

designados por Big Bag, para deposição de resíduos de construção e demolição?

A requisição do saco pode ser efetuada por telefone através do 800 210 020 (número

gratuito) ou por correio eletrónico, sendo a sua recolha assegurada gratuitamente pelos

SMAS, em data, hora e local a acordar com o requerente.

Os resíduos serão recolhidos gratuitamente pelos SMAS por utilizador/obra, quando se

trata de obras particulares isentas de licenciamento e não sujeitas a comunicação

prévia.

Recorde-se que a deposição deste tipo de resíduos na via pública, inclusivamente junto

de contentores de recolha de resíduos urbanos, resulta numa infração que poderá

implicar o pagamento de coimas entre os 250 e os 22.000 euros, de acordo com o art.º

52 do Regulamento do Serviço de Recolha e Transporte de Resíduos Urbanos do

Município de Sintra.

mailto:geral@smas-sintra.pt


A primeira Faculdade privada de Medicina do país, foi inaugurada esta tarde de

terça-feira, em Rio de Mouro, no concelho de Sintra, pela Universidade Católica

Portuguesa (UCP), numa cerimónia que contou com a presença do Primeiro-

ministro, António Costa, o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior,

Manuel Heitor, do presidente da Câmara Municipal de Sintra, Basílio Horta, d

cardeal-patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, o vice-presidente do Conselho de

Administração do Grupo Luz Saúde, Isabel Vaz, entre outras personalidades.

A Universidade Católica passa assim a ser a primeira instituição de ensino superior

privada em Portugal a ministrar um curso de Medicina, que foi aprovado pela

Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) no ano passado,

quase dois anos depois do pedido inicial em outubro de 2018.

“A instalação do futuro Campus Universitário e Faculdade de Medicina em Rio de

Mouro, Sintra foi o culminar de um longo caminho e de várias batalhas” destacou

por seu turno a reitora da UCP, Isabel Capeloa Gil, destacando “o grande

empenhamento” da Câmara Municipal de Sintra, “para que este projeto não fosse

sonho, mas tornasse realidade. É na adversidade que se conhece o bom combate e

fizemos sempre com o apoio da Câmara Municipal de Sintra”, sublinhou a reitora.

“É um projeto estruturante para o futuro concelho de Sintra” destacou Basílio Horta,

considerando que a instalação da Faculdade de Medicina, “dá uma primeira resposta

à falta de recursos humanos” na área dos cuidados de saúde em todo o país e

também no concelho. “Não basta fazer centros de saúde e até um hospital, se estas

realizações não forem acompanhadas por uma correta alocação de recursos médicos

que garanta o eficiente funcionamento dos serviços”, disse Basílio Horta em jeito de

desabafo, acreditando que a Faculdade de Medicina em Rio de Mouro, “abre uma

nova perspetiva na formação académica de médicos.

Faculdade de Medicina
inaugurada em Rio de Mouro




















