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CASAL DE CAMBRA

Magusto Social

.



Estiveram abertas as candidaturas para o programa Cabazes de Natal a serem entregues aos

agregados identificados pelo Gabinete de Ação Social da Junta de Freguesia, com carências

económicas devidamente comprovadas.

Candidatura Cabaz de Natal



 

Estiveram abertas durante o mês de novembro as inscrições para a primeira edição do

Concurso Montras de Natal. Uma iniciativa para trazer mais iluminação às nossas ruas e

mais atratividade ao comércio tradicional

 

Concurso Montras de Natal



Decorreu no dia 11 de novembro mais uma edição do Magusto Sénior da Junta de Freguesia, não tendo

faltado, castanhas, muita animação, boa disposição e convívio.

A esquadra da PSP de Casal de Cambra marcou presença neste evento, através da participação e realização

de uma ação de sensibilização sobre segurança junto dos nossos Séniores.

O evento contou com a presença do presidente da Junta Mário Santos, executivo, gabinete de ação social e

funcionários, que tudo fizeram para a realização deste evento em segurança.

O evento contou com a animação musical do artista Ricardo Silva, e da sempre presente instituição ARPI de

Dona Maria com o grupo de Cavaquinhos e Concertinas.

Um agradecimento especial à Solami e Centro Social e Paroquial pela participação e presença neste pequeno

evento.

Um agradecimento especial à empresa da nosso freguesia " Charcutaria A Nossa Alcofinha" pela oferta do

principal ingrediente deste evento, as castanhas. Sem elas o magusto não seria o mesmo.

Magusto Comissão Social de Freguesia



Intervenção no espaço público
Início da pavimentação da Rua da D. Filipa de Lencastre

Uma escola mais florida
No dia 2 de Novembro o Presidente da Junta de Freguesia Mário Moura dos Santos, procedeu à entrega de flores na

EB1/JI de Casal de Cambra.

As flores destinam-se ao novos canteiros da escola e irão ser plantadas pelos alunos da escola.



Intervenção no espaço público

Visita ás obras de ampliação da Solami

Inicio da pavimentação da Rua Amália Rodrigues.

Visita às obras de ampliação da Solami ipss.

A Câmara Municipal de Sintra encontra-sw a realizar as obras de ampliação da instituição. Com

prazo de execução de 10 meses, a concretização desta empreitada permite alargar a resposta do

Município na área da educação e de apoio às famílias, ao mesmo tempo que cria um novo centro de

acolhimento temporário para crianças e jovens em risco, no Edifício do Centro Comunitário

SOLAMI – Associação de Solidariedade e Amizade de Casal de Cambra.

Neste sentido, a creche em Casal de Cambra terá a sua capacidade alargada para o dobro, passando

dos atuais 42 lugares disponíveis para 84 lugares, e o futuro centro de acolhimento temporário terá

a capacidade para acolher 16 crianças e jovens.



Intervenção no espaço público
Inicio dos trabalhos de pavimentação da Rua Gago Coutinho.

Inicio da pavimentação da Rua Afonso Costa.



Feira das bagagens
 No dia 13 de Novembro decorreu mais uma feira das bagagens.

Periferias
Num espírito de alegria e comemoração do 10º aniversário do Festival Internacional de Artes

Performativas, o Periferias esteve presente na passada 5a feira no salão nobre da Junta de

Freguesia com Jacome e Concórdia: “BAILE LOUCO”

Aqui ficam algumas imagens do espetáculo.



Programa Municipal, os dias da idade.

Intervenção no espaço público
Pavimentação da Rua de Viana do Castelo.

Mais uma obra a cargo da Câmara Municipal de Sintra, num compromisso conjunto de melhorar as

vias rodoviárias na Freguesia.

Angariação de brinquedos
A Junta de Freguesia recebeu hoje a entrega de brinquedos e alimentos da angariação efectuada pelo

grupo de escuteiros 1369 de Casal de Cambra.



Plano Municipal para o Envelhecimento Ativo, Saudável e
Inclusivo (PMEASI)

Foi apresentado ontem no salão nobre a Junta de Freguesia o Plano Municipal para o

Envelhecimento Ativo, Saudável e Inclusivo (PMEASI).

Este Plano resulta de um amplo e aprofundado trabalho realizado ao longo de ano e meio pela

Câmara Municipal de Sintra e pela Fundação Aga Khan Portugal, com a colaboração dos seniores

de Sintra e de um conjunto alargado de parceiros que integram o setor público, solidário e privado.

A apresentação contou com a presença de diversas instituições, tendo contado com a participação

do canil Municipal, coro da Solami e grupo de ginástica "Avós a Mexer" da Junta de Freguesia.

Este é um instrumento que olha os seniores de forma transversal no sentido de encontrar as

melhores soluções nos vários setores da sua vida, desde o acesso à saúde, passando pelos

equipamentos sociais, o combate ao isolamento e à solidão, à melhoria do espaço público, entre

outros, para ter cidades e territórios mais amigos dos seniores.



Encontro de viaturas clássicas de Casal de Cambra
Decorreu mais um encontro de viaturas no Parque Urbano

O encontro acolhe viaturas, antigas até ao ano 2000.

Para Mário Santos, presidente da Junta de Freguesia “esta é uma grande oportunidade para os

apaixonados por este tipo de veículos visitarem a Freguesia e partilharem a paixão por estes veículos.

Os encontros mensais tiveram início em 2018 e tem sempre vindo a aumentar, tendo já superado uma

vez os 200 veiculos."


