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JUNTA DE FREGUESIA DE
CASAL DE CAMBRA

 Dia da Juventude
Realizou-se no passado dia 28 de maio o Dia da Juventude no Parque Urbano 25 de Abril de 1974, com inúmeras

atividades, como slide, DJ Sunset e Cajó Stunt 

Ficam aqui algumas das imagens



 Domingos em Forma
Desde 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.

Aula de dia 08 de maio do programa Domingos em Forma. A ioga é um método milenar que traz muitos

benefícios físicos e mentais. A prática regular pode reduzir o stress, aliviar a ansiedade e melhorar a

concentração. A atividade física ainda é capaz de desenvolver a força, a flexibilidade e proporcionar

um bom gasto calórico



 Domingos em Forma
No dia 15 de maio decorreu mais uma aula do programa da Junta de Freguesia, Domingos em Forma

Decorreu na manhã de 29 de maio, mais uma sessão de ginástica aberta a toda a população.

Um programa a pensar em todas as pessoas.



Intervenções no Espaço Público

Finalização de obra de reconfiguração de passadeira na Av. de Lisboa

Correcção de piso asfaltico na Rua de Gand

Remoção de raiz no parque urbano 25 de Abril.

A Câmara Municipal efetuou no dia 05 de maio a remoção de uma raiz de grandes dimensões no

interior do parque urbano.



Intervenções no Espaço Público

Inicio dos trabalhos de repintura de canteiros e espaço público.

Um trabalho que requalifica e dignifica o espaço público.

A Câmara Municipal de Sintra, iniciou a Campanha Led em Casal de Cambra dando continuidade às

medidas que visam a melhoria da iluminação pública e respetiva redução da fatura energética, com o

objetivo de tornar-se mais sustentável e eficiente nesta área.

Arruamentos: Avenida de Lisboa, Avenida da Dinamarca, Rua de Berlim, Rua de Cadis, Rua de Monte

Carlo, Avenida de Moçambique, Avenida de Espanha, Avenida de Timor



Intervenções no Espaço Público

A Junta de Freguesia efetuou a aplicação de primário e posteriormente tinta, nos bancos de jardim.

Um trabalho diário de requalificação urbana.

Finalização da plantação das 11 novas árvores na rua da Régua.

Um trabalho e investimento conjunto entre a Câmara Municipal de Sintra e Junta de Freguesia, na

melhoria do ambiente e qualidade de vida na Vila.

Pavimentação da Rua de Angra do Heroísmo.

Mais uma obra da Câmara Municipal de Sintra na melhoria das condições de circulação na Freguesia.



Escola Eb1 nº 1 e JI nº 2.

Imagens após a realização da requalificação geral do edifício e logradouro.

Uma obra da Câmara Municipal de Sintra para melhoria da qualidade do ensino.

Imagens aéreas

Parque Urbano 25 de Abril de 1974.

Imagens após a realização da requalificação geral do espaço e construção do Parque Intergeracional.

Uma obra da Câmara Municipal de Sintra e da Junta de Freguesia para melhoria da qualidade de vida na Vila e no

nosso Concelho

Parque Urbano Oriental e parcela de terreno destinada à construção da piscina.

Uma obra da Câmara Municipal de Sintra na valorização do território e melhoria da qualidade de vida.



Escola EB1 nº2

Imagens após a realização da requalificação geral do espaço e construção do novo edifícioedificio

Uma obra da Câmara Municipal de Sintra e da Junta de Freguesia para melhoria da qualidade de vida na Vila e no

nosso Concelho.

Imagens aéreas

Praia Sénior
Inicio do programa Praia Sénior.

Inscreva-se num dos 2 primeiros turnos, com destino à praia da mata na Costa da Caparica



Entrega de Tablets
No dia 03 de maio foram entregues os tablets aos séniores de Casal de Cambra.

No âmbito do programa Municipal 65+ Janela Aberta para o Mundo, um grande passo no combate à exclusão digital

dos nossos Séniores, foram entregues gratuitamente os tablets aos séniores que apresentaram a candidatura que irá

permitir a prevenção do isolamento social e o combate à exclusão digital.

Estiveram presentes na cerimónia o vereador da Câmara Municipal de Sintra Dr. Eduardo Quinta Nova, a

representante da fundação Aga Khan Portugal, e o presidente da Junta de Freguesia Dr. Mário Santos.

Passeio Sénior Fátima
No dia 04 de maio foi realizado mais um passeio Cultural com destino a Fátima, o passeio contou com a presença do

Padre Luis Alves.

Aqui ficam algumas imagens.



Projeto Carro Solar
iniciou no dia 07 de maio o projecto comum para a construção do 3° carro Solar e modernização dos existentes.

No espaço laboratorio Stem, onde funciona o projecto Inovar de Casal de Cambra, arrancou a parceria conjunta

entre a Escola Professor Agostinho da Silva, Projecto Inovar e Junta de Freguesia, para mais uma participação da

mostra e corrida de viaturas solares em Sintra.

Esta nova partilha de espaço cria novas condições para imaginar e inovar numa área onde a mecânica, tecnologia

e a eficiência fazem parte da receita para o sucesso.

Ecocaminhada 07 de maio



Reconstrução das hortas escolares
No âmbito do projecto "Plantas aromáticas" e no desenvolvimento do objectivo do plano sustentável do

Agrupamento de Escolas Professor Agostinho da Silva e Junta de Freguesia, a equipa de manutenção dos espaços

verdes, encontra-se a reconstruir e criar um novo espaço dedicado à Agricultura e Sustentabilidade. Brevemente o

espaço terá compostagem e outras valências no âmbito da sustentabilidade.

Feira das Bagagens 14 e 15 de maio

Aniversário Futebol Clube "O Despertar"
Parabéns ao clube pelos 44 anos de existência e desenvolvimento do desporto de competição



Ubunto Pela Paz
No dia 16 de maio o presidente da Junta de Freguesia, Mário Santos esteve presente na atividade 12 horas Ubunto

Pela Paz. " Evitar a guerra é o trabalho dos políticos; estabelecer a paz é o trabalho da educação"

Aproveitando ainda para participar na demonstração do trabalho realizado pelos alunos na sala do futuro.

Aniversário Agrupamento CNE 1369 Santa Marta do
Casal de Cambra

No passado dia 14 de maio o Agrupamento CNE 1369 Santa Marta do Casal de Cambra comemorou o seu 10º

aniversário.



Concretização de um sonho
No dia 18 de maio a Junta de Freguesia realizou o sonho da Mónica Reis de Castro.

A Mónica tinha 3 sonhos na vida. Ter um filho, escrever um livro e plantar uma árvore.

A Mónica Castro já concretizou 2 desses sonhos e foi com muito gosto que a Junta de Freguesia pode realizar o seu

3° sonho, através da plantação de uma árvore no espaço ajardinado na Av. de Timor.

A plantação foi acompanhada pelo presidente da Junta de Freguesia, Mário Santos, pela equipa de jardinagem e por

familiares que registaram este momento.

O nosso obrigado por podermos ter contribuído para a concretização deste sonho.

Mostra de Valências Sociais
No passado dia 19 de maio a Junta de Freguesia participou na iniciativa da União de Freguesias Massamá Monte

Abraão, com a mostra de Valências Sociais à rede Social Ocidental do Município de Torres Vedras.

A mostra passou pela caracterização das atividades sociais, com visita à Universidade Sénior de Monte Abraão e

visita ao projeto Inovar 3e em Casal de Cambra.

Foi um dia orientado para o conhecimento, partilha e enriquecimento desta área tão importante nas Freguesias no

apoio à População.



65+ Janela Aberta para o Mundo
Iniciou no dia 25 de maio a formação do projeto “65+ Janela Aberta para o Mundo” mais um passo na prevenção

do isolamento social e do combate à exclusão digital das pessoas com 65 ou mais anos.

Visita Projeto Inovar
Fundação Calouste Gulbenkian e grupo de Israel, visitou o projecto Inovar.

No dia 27 de maio a Fundação Calouste Gulbenkian com um grupo de Israel, visitaram o Projeto Inovar na

Freguesia. Uma visita realizada a vários projetos com o intuito de conhecerem as valências e dinâmicas sociais

desenvolvidas.



 Gabinete de Ação Social da Junta de Freguesia evita o
pior e salva idosa de 88 anos com graves problemas de

saúde

No dia 02 de maio uma moradora contactou a Junta de Freguesia por não conseguir falar com a sua

vizinha idosa. De forma imediata a

o gabinete de Ação Social da

Junta de Freguesia através da Assistente Social Dra. Cátia Freitas, dirigiu-se à morada e após algumas

tentativas de contacto sem sucesso, obteu informações de que um familiar que residia ali perto tinha a

chave da habitação. De forma rápida chegou à conversa com os familiares, tendo sido aberta a

habitação na presença do Inem e Bombeiros tendo evitado o pior.

As equipas no local depararam-se com uma idosa de 88 anos deitada na cama com graves problemas de

saúde onde de acordo com as informações no local esteve sem comer e sem tomar a medicação à vários

dias, tendo seguido para o Hospital.

Este foi um caso de sucesso que infelizmente nem sempre tem este desfecho.

Foi salva uma vida.

Para o Presidente Mário Santos é de extrema importância o acompanhamento social local, tendo sido

este apenas um de centenas de casos tratados pela Junta de Freguesia e rede Social, os meios foram

todos accionados de forma rápida e profissional.


