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JUNTA DE FREGUESIA DE
CASAL DE CAMBRA

 Comemorações do 25 de Abril

Realizaram-se as tradicionais comemorações do 25 de Abril, festejando o 48º aniversário da Revolução

dos Cravos que pôs fim ao isolacionismo a que Portugal estava condenado há já vários anos,



 Domingos em Forma

A partir de 3 de abril e até ao final de Julho, pode disfrutar do programa Domingos em Forma no

Parque Urbano 25 de Abril de 1974. Todos os Domingos até ao final de Julho, venha praticar desporto

através das inúmeras aulas disponíveis ao ar livre. Casal de Cambra + saude + desporto.



Nota de Pesar



Realizou-se no dia 4 de abril no salão da Junta de Freguesia uma atividade da Câmara Municipal

de Sintra com os nossos Séniores.

A cultura sai à rua

No âmbito do plano de continuarmos a proceder à plantação de árvores e florestação da Vila, foram plantadas

esta semana, mais 14 Amendoeiras, 4 Prunus, 14 Azinheiras e 7 Choupos brancos. Um trabalho diário para a

melhoria do ambiente.

Intervenção Espaço Público - Espaços Verdes



Realizou-se no dia 6 de abril uma iniciativa conjunta entra a Junta de Freguesia e os SMAS de Sintra, dedicada à

sensibilização.

Foram entregues hoje nos jardins de infância, plantas aromáticas e um compostor. A actividade contou com a

presença do presidente da Junta de Freguesia, Mário Santos e com a presença do admistrador dos Smas de Sintra,

Carlos Vieira.

Na actividade realizou-se uma pequena peça de teatro sobre o tema da compostagem, reciclagem, plantação e

cuidado com o meio ambiente.

No final da sessão foi passada a mensagem a todas as crianças para ajudarem na construção de um planeta

melhor.

Sensibilização Ambiental

Oferta
Íman com contactos úteis destinados aos nossos Séniores + 65, levante o seu na secretaria.



Assembleia de Freguesia

Feira das Bagagens - 9 de abril
A Feira das bagagens decorre sempre no 2° fim de semana do mês. Um local onde pode vender todo o tipo de artigos.

Realizou-se no dia 7 de abril mais uma sessão de Assembleia de Freguesia. O debate e entendimento político no

desenvolvimento da Freguesia e do Concelho de Sintra.



Espetaculos de Teatro
No dia 9 de abril pudemos assistir ao Teatro sem sair da Freguesia, com 2 peças em cena no Salão do Edifício sede

da Junta de Freguesia, Ulisses e Conta-me como foi ambas da produção da companhia de Teatro ByFurcação

Ecocaminhada 10 de abril



VIII Concurso de Dança de Casal de Cambra

No dia 10 de abril realizou-se o VIII Concurso de Dança de Casal de Cambra organizado pela Kids Dance Academy e

pela Associação Pirilampo Sábio e que contou com a participação de 650 bailarinos de 25 escolas de norte a sul do

país com bailarinos de grande talento.



Domingos em Forma 10 de abril
Decorreu no dia 10 mais uma aula aberta à População do nosso

programa Domingos em Forma.

Casal de Cambra + Desporto + Saúde.

Pilates é um método de exercícios desenvolvido por Joseph

Pilates na década de 1920 que visa trabalhar a conexão entre

mente e corpo, como uma unidade, de modo a melhorar a

consciência corporal. É atualmente uma técnica reconhecida

para tratamento e prevenção de problemas na coluna

vertebral. A modalidade também é eficaz para aprimorar

outras habilidades, como flexibilidade, consciência corporal,

equilíbrio, resistência muscular e para reabilitação de lesões e

reeducar movimentos.

Passeio Cultural à Freguesia Serra D’El-Rei
A Junta de Freguesia de Casal de Cambra, Sintra, visitou o Museu D. Pedro I

Agradecemos a receção do Presidente da Junta de Freguesia Jorge Amador pela visita guiada e roteiro turístico.

Um dia dedicado à História e Identidade da Serra D'El-Rei, Peniche. Aqui ficam algumas imagens.



Visita FabLab
O Presidente da Junta de Freguesia Mário Santos juntamente com o Gabinete de Ação Social, visitou a Fablab

Sintra em Massamá.

Um conceito desenhado e pensado para a comunidade, orientado para uma educação técnica informal, peer-to-peer,

proporcionando o ambiente ideal para a invenção.

A visita contou com a visita guiada do Vereador da Câmara Municipal de Sintra, Dr. Eduardo Quinta Nova.

A Junta de Freguesia após a visita assume o compromisso da realização de atividades conjuntas com a população

sénior e jovens na Fablab, proporcionando assim momentos de conhecimento e desenvolvimento.

Quiosque Parque Urbano 25 de abril
Dia 19 de abril inauguração do quiosque no Parque Urbano 25 de Abril de 1974, mais um novo espaço com diversos

produtos e serviços.



Dias da Idade - Nazareno
No dia 20 de abril decorreu mais uma sessão do programa Municipal Os Dias da Idade “O Nazareno", com

encenação de Paulo Taful, da Sociedade Filarmónica Boa União Montelavarense no Centro Cultural Olga Cadaval

em Sintra.

Intervenções no espaço público
Correção de passadeiras para travessias seguras.

A Câmara Municipal encontra-se a realizar diversas correções nas passadeiras da Vila.

A intervenção passa pela necessária retificação de algumas passagens que terminavam em lugares de

estacionamento.



Intervenção na Rua da Régua.

A Câmara Municipal encontra-se a realizar o aumento do passeio, construção de novas caldeiras e redefinição de

lugares de estacionamento.

Exposição Temporária
Encontra-se disponível no edifício da Junta de Freguesia a exposição de quadros da artista Carolina Brissos e da

artista Cláudia Castanho.



Festas 25 de Abril



Encontro de Clássicos
Decorreu no dia 24 de abril mais um encontro de viaturas Clássicas de Casal de Cambra, aqui fica a partilha do

evento.

Domingos em forma 24 abril



Selo Protetor Agrupamento Escolas
No dia 27 de abril o Agrupamento de Escolas Professor Agostinho da Silva, realizou uma pequena cerimónia do

hastear da bandeira do selo protetor, foi uma grande honra o Agrupamento de Escolas de Casal de Cambra receber

esta bandeira.

Muito nos honra saber que a nossa escola adoptou metodologias de promoção e protecção dos direitos das crianças.

A cerimónia contou com a presença do Vice Presidente da Câmara Municipal de Sintra Dr. Bruno Parreira, do

Presidente da Junta de Freguesia, Dr. Mário Santos, da Excelentíssima presidente do Agrupamento Dra. Alzira

Rosso, dentro dos restantes inúmeros convidados, tendo sido realizada uma apresentação pelos alunos da escola.

Intervenções espaço público



Os Dias da Idade
Imagens do último espetáculo do programa Municipal Os dias da idade The Show Must Go One


