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ESpETáCuLo		
ComEmoRATivo		
DoS	40	AnoS		
Do	25	DE	AbRiL
no âmbito da comemoração dos 40 anos  
do 25 de abril, a Junta de Freguesia Mina  
de água assinalou esta data com a realização  
de um espetáculo cultural no salão nobre  
dos Bombeiros voluntários da amadora.  
por lá passaram cerca de 90 participantes  
e 300 espetadores. o executivo da Junta de 
Freguesia agradece à equipa de colaboradores, 
que com muita dedicação e empenho contribuíram  
para o êxito alcançado.



AnivERSáRio		
ESpAço	SénioR
comemorou-se no passado dia 2 de abril o 1º aniversário 
do espaço sénior de são Brás, onde utentes e participantes 
dos diferentes ateliês apagaram a primeira vela de existência 
deste espaço, desejando que o mesmo continue a funcionar 
com a mesma dinâmica e alegria.
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no âmbito das atividades previstas nas comemorações  
do 40º aniversário do 25 de abril, foi organizada uma 
visita guiada com a população maior da freguesia  
ao palácio da cidadela em cascais.

pALáCio		
DA	CiDADELA

HASTEAR	DA	bAnDEiRA	25	DE	AbRiL
realizou-se no passado dia 25 de abril o Hastear da Bandeira da Junta de Freguesia Mina  
de água, tendo como particularidade ter sido feita em dois locais distintos, são Brás e Mina. 
ambas as cerimónias foram acompanhadas pela Banda da sociedade Filarmónica comércio  
e indústria da amadora.

ESpETáCuLo	ComEmoRATivo		
DoS	40	AnoS	Do	25	DE	AbRiL
no passado dia 24 de abril o pelouro da cultura da Junta de Freguesia Mina de água 
realizou o espetáculo comemorativo dos 40 anos do 25 de abril. estiveram presentes ilustres 
convidados, dos quais se destacam o sr. vereador da câmara Municipal da amadora 
Gabriel oliveira, o sr. presidente da assembleia de Freguesia da Mina de água carlos 
Garcia e a sra. presidente da direção dos Bombeiros voluntários da amadora Maria alcide. 
a apresentação de todo o espetáculo ficou a cargo do vogal responsável da cultura da Junta 
de Freguesia Mina de água vítor Miranda. 
o programa do espetáculo foi assegurado por instituições da Freguesia, entre elas  
a sociedade Filarmónica comércio e indústria da amadora (Banda Juvenil, Grupo  
de danças de salão, teatro experimental “camlets”), sociedade cultural recreativa  
e desportiva de carenque (Grupo de danças Hi-Hop, Grupo de concertinas), associação 
cultural e recreativa os Unidos de portugal (Grupo de danças e cantares “os amigos do 
Minho”) e como artista convidado toy cascão. 
devido ao êxito alcançado, o executivo da Junta de Freguesia Mina de água pretende repetir 
noutros locais da Freguesia, eventos idênticos por forma a divulgar o que de melhor se pratica 
a nível cultural e recreativo nas coletividades e associações da Freguesia. 



viSiTA	CuLTuRAL		
RECRiAR	A	viDA
no âmbito do “programa recriar a vida” foi realizada  
uma visita cultural a porto de Mós e à Batalha com  
os participantes dos diferentes ateliês, onde tiveram  
a oportunidade de contemplar as belas paisagens  
e saborearem a melhor gastronomia da região.

pRojETo		
“páSCoA	DifEREnTE”		
oCupAção	DAS	féRiAS	
ESCoLARES/páSCoA
por forma a dar continuidade à dinamização  
do centro Lúdico da Freguesia, com a ocupação de tempos 
livres nas interrupções letivas, realizou-se o projeto “páscoa 
diferente” que decorreu entre os dias 7 e 17 de abril, 
destinado a crianças com idades compreendidas entre  
os 6 e os 12 anos, onde contaram com diversas atividades 
culturais, lúdicas e recreativas e a realização  
de passeios/visitas culturais.

CAminHADA	SoLiDáRiA
realizou-se no dia 27 de abril mais uma caminhada 
solidária, promovida pela câmara Municipal da amadora 
em parceria com as Juntas de Freguesia do concelho, 
com o objetivo de envolver participantes de várias idades, 
incentivar o convívio e a prática desportiva.  
o ponto de partida foram diversos pontos do concelho, 
todos os caminhantes se encontraram no parque central, 
onde tiveram ainda a possibilidade de realizar rastreios 
de saúde e aulas de fitness. a Freguesia de Mina de água 
contou com a presença de cerca de 150 participantes.

GináSTiCA		
pARquE	CEnTRAL
no âmbito das comemorações do 25 de abril, a Junta  
de Freguesia de Mina de água também promoveu  
a realização de aulas de ginástica ao ar livre, para todas 
as idades, como forma de incentivo à implementação  
de hábitos de vida saudáveis.
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ESpAço	A	minHA	fREGuESiA	
AssociAção culturAl recreAtivA e DesportivA De cArenque (AcrDc)
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DAnçAS	E	CAnTARES	
o Grupo de danças e cantares da acrd de carenque atuou por vários locais  
da baixa de cascais no âmbito das comemorações da cidade.

ToRnEio	DE	fuTEboL
realizou-se nos dias 18, 19 e 20 de abril o torneiro de Futebol de carenque, organizado pela 
acrd de carenque. a Junta de Freguesia esteve representada pelos vogais João ribeiro, vítor 
Miranda e domingos silva onde tiveram oportunidade de entregar os prémios aos vencedores 
nas diversas categorias.

KiCKboxinG
realizou-se no dia 05 de abril de 2014, no pavilhão antónio Feliciano Bastos, Loures  
o campeonato regional das disciplinas de semi contact, Light Kick e Low Kick, com a presença 
de 335 atletas em representação de 42 clubes tendo a a.c.r.d. carenque obtido 11º Lugar  
por equipas.

GRupo	DE	ConCERTinAS
no passado dia 28 de fevereiro de 2014 o Grupo de concertinas da acrdc participou  
no iv encontro de concertinas da casa da comarca de arganil.

ATiviDADES	A.T.L.
as crianças do a.t.L. “programa aprender & Brincar” contam 
sempre com deliciosas receitas, onde eles próprios aprendem 
a cozinhar e a praticar uma alimentação saudável.

viSiTA	muSEu	bERARDo	
Foi realizada uma visita ao Museu coleção  
Berardo - arte Moderna e contemporânea com  
as crianças do a.t.L. “programa aprender & Brincar”, 
onde foram partilhadas novas experiências, seguindo-se 
um animado piquenique onde a brincadeira não faltou.

este espaço é dedicado a todas as associações da nossa Freguesia, para que possam divulgar as suas atividades.  
solicite mais informações através do endereço de correio eletrónico marketing@jf-minadeagua.pt


