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JUNTA DE FREGUESIA DE
CASAL DE CAMBRA

Formação Digital Sénior
A Junta de Freguesia através do Gabinete de Ação Social, iniciou hoje os cursos gratuitos em formação

digital sénior.

Para Mário Santos é de extrema importância dotar os nossos Séniores com conhecimentos sobre as

novas tecnologias e uso de telemóveis e tablets, não só para poderem comunicar de forma segura com

os seus familiares como também para poderem usar os inúmeros serviços de instituições,

nomeadamente marcação de consultas, verificação do tempo ou mesmo exercitar a memória com jogos.

Esta é mais uma iniciativa rumo a um Portugal Digital e que ajudará os nossos Séniores no seu dia a

dia.

Os cursos abordam as diversas temáticas do uso de Smartphones e tablets, esta iniciativa irá decorrer

durante todo o ano, cada curso têm a duração de 3 semanas e está limitada a 10 alunos.



Ajuda à Ucrânia
Durante o fim de semana de 05 e 06 de março estivemos com as instituições de portas abertas para

recolha e bens com destino à Ucrânia.

O nosso agradecimento pelo apoio ao Futebol Clube o Despertar, ao agrupamento de escuteiros 1369 de

Casal de Cambra e à Tipografia pela execução da lona.

Continuamos a aceitar doações na Secretaria da Junta.

Ecocaminhada Serra de Casal de Cambra - 6 de março



A junta de Freguesia promoveu uma ecocaminhada com o grupo de ginástica sénior " Os avós a

mexer ". A inicitiva pretendeu comemorar o dia Internacional da Mulher, tendo passado pela

realização de uma caminhada pelas ruas da Vila com a entrega de flores a todas as mulheres. A

caminhada contou com a presença do presidente da Junta Dr. Mário Santos.

Dia Internacional da Mulher

No dia 12 de março realizou-se um evento Zumba Holi, como forma de comemorar o Dia da Mulher. Este

evento teve um cariz solidário, tendo cada participante entregue bens solidários para enviar para a Ucrânia.

Zumba Holi - Dia da Mulher



Decorreu mais uma edição da Feira da Bagagem no Parque Urbano de Casal de Cambra

Feira da Bagagem - 13 de março

Bens para a Ucrânia
Casal de Cambra unida com o povo da Ucrânia. No dia 14 de março realizamos mais uma entrega de bens na

embaixada.



Ecocaminhada Covas de Ferro  e Serra da Sardinha -
20 de março

Dias da Idade - Oceanário
Realizou-se no dia 25 de março uma visita guiada ao Oceanário de Lisboa, no âmbito do Programa Municipal Os Dias

da Idade. A visita contou com a participação de 25 Séniores. Aqui ficam algumas imagens deste passeio temático.



Dia Mundial da Árvore 
No dia 21 de março assinalámos o dia Mundial da Árvore, com a plantação de 14 árvores em todas as escolas do

Agrupamento de Escolas Professor Agostinho da Silva.

Esta iniciativa contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Sintra Dr. Basílio Horta, do

Presidente da Junta de Freguesia Dr. Mário Santos e restantes membros da autarquia.

O objetivo da comemoração do Dia Mundial da Árvore é sensibilizar as nossas crianças para a importância da

preservação das árvores, quer ao nível do equilíbrio ambiental e ecológico, como da própria qualidade de vida dos

cidadãos.



Bens para a Ucrânia
A Junta de Freguesia de Casal de Cambra colaborou com as três Associações de Pais do Agrupamento de Escolas

Prof. Agostinho da Silva providenciando o transporte dos bens recolhidos para a Câmara Municipal de Sintra. 

Dias da Idade - Viver Amália

No âmbito do programa Municipal Os Dias da Idade, decorreu no dia 23 de março mais um espetáculo no Centro

Cultural Olga Cadaval. O espetáculo Viver Amália, contou com a participação da companhia de dança

contemporânea de Sintra. Aqui ficam algumas imagens.

https://www.facebook.com/JuntaFreguesiadeCasaldeCambra?__cft__[0]=AZVCqcIM3Dq62KAZFJUMd64zdgXdJyWcW3Xh_lqK9is2p0H5QHX7lMRVu5EoZUY2VvbyvLfIkHcGnpacFi_D0NcR7uUqlA5spXfXHD4Qe13S1XvN9lgxA-ppni_QsNBXBb-rTxHY80YpacCwLcvp3qSW&__tn__=-]K-R


Educação Financeira
Terminou no dia 23 de março mais uma ação de formação sobre a educação financeira e gestão do orçamento

familiar destinada aos beneficiários do programa POAPMC.

Uma iniciativa conjunta entre a Câmara Municipal de Sintra e a Junta de Freguesia, numa estratégia alinhada para

explicar como podemos poupar no nosso dia a dia. 

Encontro de Concertinas
Decorreu no dia 27 de março no Parque 25 de Abril, um encontro de concertinas.

A tarde de hoje foi palco de inúmeros tocadores de concertina, que animaram a tarde em Casal de Cambra.

Este evento agendado para Março de 2020, foi sucessivamente adiado pela pandemia, tendo sendo possível de

concretizar hoje. Mário Santos, presidente da Junta de Freguesia ressalva que é necessário manter as tradições

populares e organizar eventos acessíveis a todas as idades. Estamos a recuperar do efeito de 2 anos de pandemia

onde a cultura e tradições populares foram fortemente afetadas. Este evento será o primeiro de muitos. foram

momentos únicos de alegria.



Formação Digital
Decorreu no dia 31 de março a finalização do 1° curso de formação digital da Junta de Freguesia.

O curso foi finalizado com uma ação de sensibilização sobre o tema Internet Segura realizado pela PSP e Teatro

Chão de Oliva.

A ação de sensibilização contou com a presença do Vereador da Câmara Municipal de Sintra Dr. Eduardo Quinta

Nova e do Presidente da Junta Dr. Mário Santos.

Pretendeu-se com esta ação sensibilizar os nossos Séniores para alguns perigos no uso das ferramentas digitais e

sobre algumas burlas comuns.

Esta iniciativa contou com a presença de 50 Séniores, numa ação de interação entre PSP, teatro e público. Esta

iniciativa integrou o plano Municipal para o Envelhecimento Ativo, Saudável e Inclusivo.


