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JUNTA DE FREGUESIA DE
CASAL DE CAMBRA

Festas da Vila 2022

As Festas da Vila de Casal de Cambra arrancaram no dia 07 de junho com sala cheia.

Quim Barreiros animou a noite de 07 de junho num espetáculo assistido por mais de 6000 pessoas, não faltaram os comes e

bebes, divertimentos e muita animação numa noite quente de verão.

Grande noite de animação com Quina Barreiros. No dia 08 de junho

tivemos a noite perfeita de verão com nova enchente no Parque

Urbano 25 de Abril de 1974.



Terceiro dia de Festa com sala cheia. No dia 09

de junho o grupo Maxi subiram ao palco e

realizaram um concerto com sala cheia. O

recinto encheu novamente com um público de

todas as idades.

Quarto dia de festa com Iran Costa. Encerraram

no dia 10 de junho as festas da Vila de Casal de

Cambra. Foi uma tarde repleta de animação e boa

disposição.

Fica o compromisso para o Ano de Fazer mais e

Melhor.

Intervenções no Espaço Público

Pavimentação da Rua Norton de Matos.

Iniciam no dia 01 de julho os trabalhos de

pavimentação do arruamento Rua Norton de Matos,

uma obra a cargo da Câmara Municipal de Sintra

para a melhoria de circulação e segurança na

Freguesia.

Pavimentação da Rua Norton de Matos.

Iniciam no dia 01 de julho os trabalhos de

pavimentação do arruamento Rua Norton de Matos,

uma obra a cargo da Câmara Municipal de Sintra

para a melhoria de circulação e segurança na

Freguesia.



Pavimentação da Rua Pedro Julião.

Uma obra da Câmara Municipal de Sintra

para a melhoria das condições de circulação

e segurança na Freguesia

Intervenções no Espaço Público

Informamos que as balizas do ringue de futebol

existente no parque urbano 25 de Abril de 1974 se

encontram em manutenção, apenas foi colocada

uma baliza estando a outra na decapagem.

O elevado estado de degradação das balizas não

permitia uma utilização em segurança razão pela

qual foi necessário uma intervenção profunda.

Lamentamos todo o inconveniente e no espaço ee

2 semanas o campo terá ambas as balizas.

Poderá utilizar o ringue existente no parque

urbano Oriental e o existente na Serra da Helena.

Um trabalho continuo na melhoria do espaço publico. 



 Opera no Parque
Sala Cheia.

O Parque Urbano 25 de Abril de 1974 foi palco do arranque do programa Municipal Operas na Rua.

World Music in Ópera um evento cultural de proximidade com sala cheia.

 Festas São Pedro
Festas de S. Pedro que decorram no largo da Ermida.

Uma tarde com muita animação e petiscos.



Domingos em Forma
Domingos em forma.

Imagens da aula de 03 de julho do programa Domingos em Forma.

Domingos Forma 17 de julho

Casal de Cambra + Desporto + Saúde

E terminaram assim no dia 31 de julhoas aulas de ginástica do programa Casal de Cambra + desporto +

saúde.

Foram 4 meses de atividade física acessível a todos.



Visita obras Solami
O Presidente da Câmara Municipal de Sintra Dr. Basílio Horta, e o Presidente da Junta de Freguesia, Dr.

Mário Santos, realizaram no dia07 de julho a visita às obras de construção da Creche e do Centro de

Acolhimento Temporário para Crianças e Jovens na Solami.

É um investimento superior a meio milhão de euros e que permitirá a recepção de mais 42 crianças.

As novas instalações serão compostas por uma sala de Berços (10 berços), sala parque, sala destinada

utentes entre os 12/24 meses, sala destinada a utentes entre os 24/36 meses, instalações sanitárias e copa de

leites e higienização.

A obra decorre em a bom ritmo.

Aniversário Freguesia
No dia 12 de julho celebrámos 25 anos de constituição de Freguesia e 13 anos de elevação a Vila.

A cerimónia passou pelo hastear da bandeira, abertura de bolo comemorativo e colocação de coroa no

monumento em homenagem aos fundadores.

De forma a assinalar esta data o Presidente da Junta de Freguesia Dr. Mario Santos, Executivo, forças

políticas, Solami, Paróquia de Casal de Cambra e Futebol Clube o Despertar marcaram presença nesta

pequena cerimónia.

Agradecemos a presença de todos e ao Lisbon Café por gentilmente ter cedido as queijadas e travesseiros de

Sintra para o Porto de Honra.

Aqui ficam algumas imagens destes momentos.



Formação Digital Sénior
No dia 19 de julho deu inicio mais um curso de formação digital Sénior.

Se é Sénior e pretende ter conhecimentos no uso de plataformas digitais inscreva-se na Junta de

Freguesia.

Cursos de formação gratuitos.

Programa Os Dias da Idade
Decorreu no dia 20 de julho mais um espetáculo do programa Municipal Os dias da idade, aqui ficam

algumas imagens.



Na celebração do 97° aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Belas, com o batismo

da nova ambulância “ A União “, apadrinhada pela Junta de Freguesia de Casal de Cambra, União das Freguesias

de Almargem do Bispo, Pêro Pinheiro e Montelavar e União das Freguesias de Queluz e Belas.

O presidente da Junta Mário Santos marcou presença nesta comemoração, conjuntamente com os presidentes

Paula Alves e Rui Maximiano.

A cerimónia passou pelo hastear das bandeiras, desfile dos corpos operacionais, visita ao cemitério de Belas para

colocação de coroa de flores em homenagem dos bombeiros falecidos, não esquecendo os ex-combatentes.

Esteve presente em representação do presidente da Câmara Municipal de Sintra o Vice-Presidente Dr. Bruno

Parreira dentro de muitos outros representantes de corporações de bombeiros, forças militares, civis e religiosas.

97 anos de missão na salvaguarda e Protecção civil, foram realizadas diversas condecorações aos corpos

operacionais.

Aniverário Bombeiros Voluntários de Belas


