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Foi inaugurado no dia 14 de janeiro o novo parque urbano da Vila de Casal de

Cambra.

A Cerimónia contou com a Presença do Presidente da Câmara Municipal de

Sintra, Dr. Basílio Horta e do Presidente da Junta de Freguesia Dr. Mário Santos.

A obra hoje inaugurada foi o resultado do investimento da Câmara Municipal no

valor de 894.944,12 euros + Iva, tendo permitido a requalificação de uma área

devoluta da Freguesia.

Cerimónia de inauguração do Parque Urbano Oriental de
Casal de Cambra.

JUNTA DE FREGUESIA DE
CASAL DE CAMBRA



De salientar a importância da continuidade do investimento direto na melhoria

da qualidade de vida das pessoas. Este novo espaço conta com inúmeros

equipamentos de acesso livre para a prática desportiva e lazer, onde se inclui

uma parcela destinada à construção da Piscina numa área de 3800 m2.

SINTRA UM LUGAR QUE É NOSSO.



Ecocaminhada 16 de janeiro



Reparação dos degraus da parte superior do parque urbano, mais uma obra da equipa

de manutenção dos espaços verdes da Junta de Freguesia.

Intervenção no Espaço Público

Ecocaminhada 22 de janeiro
Ecocaminhada de 11km bem fresquinhos pela aldeia de Broas.

Ponto de encontro em Cheleiros com muita geada e uma travessia de rio bem gelada.

Foi uma boa receção aos novos caminhantes e mais uma demonstração de

resiliência dos caminhantes do costume.



Ação Formativa
No âmbito do POAPMC - Programa Operacional A Pessoas Mais Carenciadas, a

Câmara Municipal de Sintra encontra-se a realizar uma ação formativa sobre a

educação financeira e gestão do orçamento familiar.



Formação digital gratuita, destinada aos séniores +65 residentes em Casal de

Cambra.

A formação destina-se a facilitar o uso de telemóveis smartphones e tablets por

parte da população sénior que vem mostrado dificuldades no seu uso, pretende-se

no final da formação que consigam ter uma utilização mais descontraída e

autónoma destes aparelhos.

Horário das sessões quartas e sextas feiras das 9h30 às 11h30.

3 semanas de formação , compostas por 6 sessões de aprendizagem ( 2h cada), num

total de 12 horas de formação.

Formação Digital


