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Foi no Salão Nobre da Junta de Freguesia que decorreu, no dia 12 de outubro, a

tomada de posse dos eleitos à Assembleia de Freguesia, resultante do ato eleitoral

que decorreu no dia 26 de setembro.

Foram 10 os eleitos pela lista do PS, Mário Moura Santos, Carlos Miguel

Henriques, Cátia Esteves, David Regueiró, Diogo Teixeira de Sousa, Vanessa

Barata, João Gomes, Kathlyn Martins, Marco Lobato e Sónia Machado.

Pela coligação Vamos Curar Sintra foi eleita, Sónia Torrinha

Pelo Chega foi eleito, Rui Antunes

Pela CDU foi eleito, Ludgero Pintão

Tomada de Posse

JUNTA DE FREGUESIA DE
CASAL DE CAMBRA



Após o Presidente da Assembleia cessante,

Kathlyn Martins, investir os eleitos, passou

a presidir a cerimónia o, então eleito,

Presidente da Junta de Freguesia Mário

Moura dos Santos.

Foram votados, por escrutínio secreto os

vogais Carlos Miguel Henriques, Cátia

Esteves, David Regueiró e Sónia Machado,

com 12 votos a favor e 1 em branco.

Para ocupar os lugares vagos pelo

Executivo, foram eleitos os cincos membros

seguintes da lista: Rui Costa Santos, Bruno

Pereira, Teresa Fortuna, Tiago de Sousa e

Víctor Mendonça.

 Após estar constituída a Assembleia de Freguesia, procedeu-se à eleição da

Mesa da Assembleia, tendo sido a mesma aprovada com 12 votos a favor e 1 em

branco. Assim, João Gomes passará a presidir à Assembleia de Freguesia, nos

próximos 4 anos, tendo como secretários Kathlyn Martins e Vanessa Barata.

Terminado o ato de instalação da Assembleia de Freguesia, seguiu-se a primeira

reunião da mesma, tendo como único ponto a intervenção dos eleitos.



Durante o mês de outubro a Junta de Freguesia de Casal de Cambra promoveu a

Campanha de Recolha de Brinquedos. O objetivo desta campanha prendeu-se com o

incentivo à solidariedade e à cidadania. Para além de assegurar às crianças e jovens

o direito ao lazer, através do brinquedo, devemos relembrar a importância de doar e

de ser solidário.

Esta campanha visou arrecadar brinquedos novos ou em bom estado, para serem

doados a crianças e jovens que se encontrem em situação de carência económica.

Recolha de Brinquedos



No dia 5 de outubro comemora a

Implantação da República, altura em

que Portugal deixou de ser uma

monarquia e passou a ser uma

república. Bom feriado.

Implementação da Républica

Feira das Bagagens



Realizou-se no dia 10 de outubro mais uma eco-caminhada desta feita em

Casal de Cambra

Eco-caminhada 

Passeio Sénior
Decorreu no dia 14 mais um passeio sénior, realizado pela Junta de Freguesia.

Um programa destinado aos nossos idosos no combate à exclusão e isolamento

social.



Visita à obra de construção do novo miradouro Cabeço da Velha.

Esperamos até ao final do ano poder concluir esta obra com a aplicação do

baloiço panorâmico sobre Casal de Cambra.

Miradouro Cabeço da Velha

Visita às obras do novo Parque Urbano de Casal de Cambra
As obras decorrem a um bom ritmo.

O projeto do Parque Urbano Oriental de Casal de Cambra contempla a criação de um

espaço de lazer com equipamentos de estadia, circuito de manutenção, street workout,

espaços para prática de desporto livre, campos de jogos, espaços de recreio e ainda uma

zona de recreio livre (parcela destinada à futura piscina).

Este Projeto da Câmara Municipal de Sintra com uma área de 26 mil m2 irá dotar a

freguesia de uma nova centralidade e dinamização social.



Intervenções no Espaço Público
Pavimentação estacionamento Av. de Santa Marta

Pavimentação bolsa de estacionamento na Av. de Lisboa

Pavimentação Rua de Nice

Pavimentação Rua de Gand e Rua de Hambugo



Eco caminhada realizada no Cabo da Roca

Eco Caminhada 23 de outubro



Equipamentos Fitness Solami

A Junta de Freguesia procedeu no dia

25 de outubro à inauguração dos

equipamentos de fitness instalados na

instituição Solami, Associação de

solidariedade e amizade - Casal de

Cambra.

A visita contou com a presença do

presidente da Junta de Freguesia Dr.

Mário Moura dos Santos e a

Presidente da Instituição Dra. Maria

de Lurdes Cardoso. 

Os equipamentos foram recondicionados e agora irão servir todos os utentes

da instituição desde os mais jovens aos mais idosos, para Mário Santos a

instituição poderá agora contar com mais este espaço de treino e lazer tão

importante para a comunidade.



Intervenções no Espaço Público



Dias da Idade
Imagens do espetáculo de Fado, realizado

no dia 27 de outubro pela Câmara

Municipal de Sintra.

Foi nesse dia possível após 2 anos de

interrupção, reativar o programa

Municipal Os Dias da Idade, um programa

destinado aos séniores do Concelho de

Sintra, para promoção da cultura e

combate ao isolamento.



Intervenções no Espaço Público

Rua de Castelo Branco



Passeios Séniores

A Junta de Freguesia através do gabinete de Ação Social, promoveu semanalmente

os Passeios Seniores, uma das iniciativas da Junta de Freguesia com maior

sucesso na área da ação social.

Os passeios destinados a pessoas com mais de 65 anos de idade, residentes na

Freguesia, para além do seu papel lúdico, desempenharam uma ferramenta crucial

no trabalho da Junta de Freguesia contra o isolamento social e na promoção do

bem-estar dos participantes.

A Junta de Freguesia, no âmbito da sua Política Social de combate ao isolamento

da sua população sénior residente, organiza anualmente diversas atividades

direcionadas à população sénior, nomeadamente os passeios temáticos, idas ao

Teatro, o Magusto Social e o Dia da Terceira Idade.

Pretende-se que estas atividades promovam não só o convívio, mas também o

enriquecimento cultural de cada um dos participantes

Imagens do ultimo passeio deste ciclo realizado hoje ao Museu de História Natural

em Sintra.



Baloiço Panorâmico

Imagens da montagem do baloiço panorâmico no novo miradouro do

Cabeço da Velha. Brevemente a obra ficará concluída.

Intempérie
Após noite atribulada de prevenção, de 29 para 30 de outubro

procedemos de manhã à remoção de árvores e ramos caídos na via

pública.


