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JUNTA DE FREGUESIA DE
CASAL DE CAMBRA

Ecocaminhada noturna em Covas de Ferro

Realizou-se, no passado dia 5 de fevereiro, mais uma ecocaminhada nocturna proporcionada pela

Junta de Freguesia. A caminhada com 40 participantes teve inicio e fim em Covas de Ferro, num

percurso de 8 km com passagem pelo trilho da Besta. 

.





No âmbito da visita do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sintra a Casal de Cambra no

passado mês de janeiro, foi realizada no dia 8 de fevereiro a visita ao futuro miradouro do Alto

dos Canhões.

Presidente da Câmara visita futuro miradouro do
Alto dos Canhões

A Junta de freguesia trabalha todos os dias na melhoria do espaço público.

Obras no espaço público



Imagens da ecocaminhada de 18.4 km realizada no dia 20 pela Serra de Sintra, 

Com saída da Barragem do Rio Mula, passagem pelo trilho das pontes, visita aos Capuchos, regresso até ao Tholos

do Monge e descida até à Pedra Amarela.

Ecocaminhada na Serra de Sintra



Festa Popular de Carnaval

A Junta de Freguesia de Casal de Cambra, com o apoio da Câmara Municipal de Sintra, promove a Festa Popular de

Carnaval de 25 de fevereiro a 13 de março.

Esta festa alusiva ao Carnaval, acontece no Parque Urbano 25 de Abril de 1974, em Casal de Cambra, e é uma

atividade para a toda a família. No recinto é possível usufruir de vários divertimentos e de iguarias que fazem a

delicia de miúdos e graúdos.

A iniciativa cultural enquadra-se nas atividades desenvolvidas ao longo do ano pela Junta de Freguesia, com o

objetivo de promover uma cultura de proximidade e conta com o apoio à divulgação da Câmara Municipal de

Sintra..



Exposição de pintura de automóveis

A Junta de Freguesia realizou a exposição de pintura de automóveis do mestre Yoshiharu Miyakawa.

A exposição decorre no interior do edificio e poderá ser apreciada durante o horário de funcionamento da Junta de

Freguesia.

Yoshiharu Miyakawa nasceu em 1947 em Gujyo-Hachiman Gifu no Japão. Fez a sua licenciatura em Design

Industrial na Universidade de Artes de Tokyo de 1965 a 1969 e fez a sua pós-graduação em Design Automóvel na

Escola Superior de Design do Centro de Arte (ACCD) em Los Angeles de 1970 a 1972.

Miyakawa colaborou em várias empresas de renome mundial, assim como a Isuzu Motors como designer

automóvel de 1969 a 1976, como designer Chefe de Estúdio de 1976 a 1987 na General Motors no Brasil e Diretor de

Design na SR Veículos Especiais entre 1987 a 1991, sendo também fundador da MM Design Associados em Lisboa

entre os anos de 1992 a 2012.

Fez consultoria e projetos de design para marcas como a Nippon Paint, a UMM Portugal, Mitsubishi, Mazda,

Nissan, Isuzu e Bombardier em Portugal. Foi o designer que concebeu a proposta/protótipo de evolução do Jipe

UMM A4. Reformou-se em 2012 e começou o seu hobby de pintura a aguarela.

Começou por colorir a sua biografia, no entanto, a paixão falou mais alto e seu interesse virou-se para pintar

automóveis a aguarela. Hoje em dia continua a pintar todos os automóveis e motas pelo qual tem gosto. O IPA, o

jipe UMM 4×4 e Mini Moke, todos de fabrico português foram alguns dos automóveis que Miyakawa pintou.


