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•	Pelouros	dos	membros		
	 do	executivo

•	Atividades	Séniores

•	Serviços	Manutenção

•	Serviços	da	Junta		
	 de	Freguesia:	Contatos

•	Agenda	Cultural

MENSAGEM		
do	PRESIdENTE
“É com orgulho que presido  
esta freguesia e, é com  
otimismo, que deixo  
em meu nome pessoal  
e em nome do restante  
executivo da Junta  
de Freguesia de Mina  
de Água uma palavra  
de segurança e alento”

ServiçoS  
da Junta de 
FregueSia

“Acompanhe-nos na nossa  
página do facebook 
www.facebook.com/ 
freguesiaminadeagua”

“Em breve através do nosso  
portal www.jf-minadeagua.pt 
poderá acompanhar estas  
e outras notícias.”



•

MENSAGEM
após a reorganização administrativa do Concelho da amadora, a Freguesia de Mina de Água caracteriza-se por uma 
relação de convivência muito forte entre duas áreas geográficas do concelho (Mina e São Brás), tendo por objetivo  
promover e impulsionar a melhoria da qualidade de vida da nossa população.

enquanto autarca, pretende-se que esta seja um importante meio de comunicação e informação. Servirá também como  
instrumento de divulgação de qualquer atividade social, cultural e desportiva, serviço ou gestão, assim como para dar a conhe-
cer o nosso envolvimento direto ou em parceria com outras instituições.

É com orgulho que presido esta freguesia e, é com otimismo, que deixo em meu nome pessoal e em nome do restante executivo 
da Junta de Freguesia de Mina de Água, uma palavra de segurança e alento a todos os que em nós depositam confiança para 
continuarmos a trabalhar arduamente em prol do bem-estar dos nossos eleitores. 

todos os contributos para a melhoria da nossa newsletter serão bem vindos, uma vez que se pretende que esta seja dinâmica 
e acessível para todos.

o Presidente da Junta de Freguesia

Joaquim Marques da Rocha

JoAquim rochA (prEsidEntE)
• Ambiente, Espaços Verdes e Higiene Urbana 
• Protocolos de Descentralização de Competências 
• Obras, Instalações e Equipamentos 
• Acão Social e Terceira Idade 
• Recursos Humanos 
• Parque de Viaturas e Estaleiros 

• Proteção Civil 

JorGE BArroso  
(sEcrEtÁrio)
• gestão administrativa 
• Movimento associativo e Coletividades 
• desporto, Juventude e tempos Livres 
• equipamentos desportivos 
• Habitação, Urbanismo e  
 requalificação urbana, augi 
• Segurança da População 

nuno rochA  
(tEsourEiro)
• gestão Financeira 
• Património 
• tecnologias de informação  
 e Comunicações

mAriA LAurA  
(VoGAL)
• educação, atL, Creches
• Saúde e deficiência
• Pequena Publicidade
• Pareceres

JoÃo riBEiro  
(VoGAL)
• via Pública  
 (ocupação, Quiosques, iluminação Pública) 
• trânsito  
 (rede viária, Circulação e transportes) 
• Marketing  
 (Boletim informativo e newsletter)

Vitor mirAndA  
(VoGAL)
• Cultura e recreio, Parques infantis
• Mobiliário urbano
• atividades económicas
• Mercados e Feiras, Comércio tradicional
• Saneamento Básico

dominGos siLVA  
(VoGAL)
• viaturas abandonadas
• toponímia da Freguesia
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de forma a proporcionarmos uma melhoria da qualidade de vida da população e a pensarmos nos espaços de lazer  
e recreio das nossas crianças, continuamos a efetuar a manutenção e conservação dos parques infantis.

a limpeza e manutenção dos espaços verdes são, entre outras, as nossas maiores prioridades e preocupações, com vista  
não só à saúde pública como também pela imagem da nossa freguesia. 

CARNAVAL
Por forma a comemorar o Carnaval foi realizada  
uma atividade com cerca de 115 séniores da Freguesia,  
a qual incluiu almoço e tarde dançante no restaurante  
“o teimoso - Quinta da Luz”, com passagem por torres vedras. 
neste dia reinaram o convívio e a boa disposição.

dIA	dA	MULHER
o dia da Mulher foi comemorado  
na Freguesia de forma simbólica,  
com a distribuição de flores.  
Para além de todas as mulheres que  
se dirigiram aos serviços administrativos,  
foram também presenteadas as idosas  
do Centro Social Paroquial  
de São Brás, da aSSorPiM  
e do espaço Sénior da Freguesia.

VIVER	SAUdÁVEL 
no âmbito das ações de sensibilização/ prevenção  
na área da saúde, realizou-se no espaço Sénior  
de São Brás, em colaboração com a Farmácia romeiro 
uma ação sobre alimentação e estilos de vida saudáveis.

SERVIçoS	dE		
MANUTENção	
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SERVIçoS	dA	JUNTA	dE	FREGUESIA
AdMINISTRATIVoS	
Pct. Moinho da Boba, n.º 10 C e d, Casal de São Brás 
2700-590 amadora 
telf. 21 498 69 80/81 
Horário de Funcionamento: das 9.00h às 17.30h

av. Movimento das Forças armadas, nº 16 - 1º, Mina 
Telf. 21 493 20 35 
Horário de Funcionamento: das 9.00h às 17.30h

delegação carenque - estrada das Águas Livres, 168 a/B 
Telef. 21 406 32 06 
Horário de Funcionamento: das 9.30h às 13.00h e das 14.00h às 17.30h

delegação de A-da-Beja - rua José augusto Costa, n.º 1 
telf. 21 981 62 40	
Horário de Funcionamento: 1ª e 3ª terças feiras do mês 
das 9.15h às 12.30h

SERVIço	MédICo	dE	APoIo	À	PoPULAção		
Marcações	na	sede 
r. Professor rómulo de Carvalho, nº 4, Casal de São Brás 
telf. 21 492 94 80 
Horário de Funcionamento: mediante marcação

ESPAço	SoLIdÁRIo	
Avª General Humberto Delgado, nº 121/A, Mina 
Horário de Funcionamento: 2ª e 5ª feiras das 14.00h às 17.00h

CENTRo	CULTURAL	dA	MINA	
av. Combatentes da grande guerra, nº 27/a, Mina 
telef. 21 492 85 87 
Horário de Funcionamento: das 9.00h às 13.00h e das 14.00h às 17.30h

PARQUE	CENTRAL	-	Zona	Smart’us	
Horário de Funcionamento: (Horário de Verão) das 10.00h às 18.00h 
(Horário de Inverno) das 9.00h às 17.00Hh

ESPAço	SéNIoR	dE	São	BRÁS	
estrada Serra da Mira, n.º 65, Casal de São Brás 
Telf. 21 493 11 42 
Horário de Funcionamento: das 10.00h às 12.30h e das 14.00h às 18.00h

VISITA	GUIAdA	Ao		
PALÁCIo	dA	CIdAdELA 
Dia 4 de Abril - 14:30h	
Local:	Cascais
14ª	ARTES	&	oFíCIoS	
dia 4 a 27 de abril  
10:00h às 20:00h 
Local:	Parque delfim  
guimarães
CoMEMoRAção		
do	dIA	MUNdIAL		
dA	SAúdE	-	RASTREIoS 
Dia 7 de Abril - 9:30h 
Local: espaço Sénior  
de São Brás
CoMEMoRAção		
do	dIA	MUNdIAL		
dA	SAúdE	-	Ação		
dE	SENSIBILIZAção	
dia 7 de abril - 15:00h 
Local: espaço Sénior  
de São Brás
TALENToS	PERdIdoS	 
dia 12 de abril - 15:00h 
Local: Jardim antónio Macedo
ToRNEIo	dE	SETAS	
dia 12 de abril - 15:00h	
Local:	Sede do ginásio Clube 
da amadora (av. general 
Humberto Delgado, 6A)
GINÁSTICA	PARA	TodoS	
Dia 23 de Abril - 10:30h	
Local:	Parque Central  
da amadora	

GINÁSTICA	PARA	TodoS	
Dia 24 de Abril - 10:30h	
Local:	Jardim antónio  
Macedo
ESPETÁCULo		
dE	VARIEdAdES		
“CoMEMoRAR	ABRIL”	
dia 24 de abril - 21:00h	
Local:	Salão dos Bombeiros  
v. amadora
HASTEAR	dA	BANdEIRA	 
Dia 25 de Abril - 9:30h 
Local:	Sede da Junta  
de Freguesia de Mina  
de Água (São Brás)
dISTRIBUIção		
dE	CRAVoS		
dia 25 de abril - 10:00h	
Local:	ruas da Freguesia
PALESTRA	SoBRE		
MEdICINA	NATURAL 
dia 27 de abril - 16:00h 
Local:	Sede do Centro  
Cultural de São Brás	
(Praceta Padre José Felicidade 
alves, nº 4)
ExIBIção	do	GRUPo	
CoRAL	FEMININo		
“ESTRELAS	ALENTEJANAS		
dA	dAMAIA”	
dia 29 de abril - 15:00h 
Local:	espaço Sénior  
de São Brás

• BAndA JuVEniL

• dAnçAs hip-hop

• rAncho foLcLórico

• dAnçAs dE sALÃo

• ArtistA conVidAdo

• Grupo dE concErtinAs

• tEAtro ExpErimEntAL 
 “cAmLEts”

GRANdE	ESPETÁCULo	
comEmorAçÃo do 40º AniVErsÁrio  
do 25 dE ABriL
dia 24 de abril às 21:00h - entrada Livre 
Local: Salão nobre dos Bombeiros voluntários da amadora

CoNTRIBUA	PARA	UM	MELHoR	AMBIENTE	
nÃo fAçA do sEu JArdim o wc do sEu cÃo...
os proprietários de cães devem proceder ao seu registo e licenciamento (anualmente) na junta de freguesia da área de residência  
do proprietário e mantê-los atualizados, sob pena de incorrerem em contra-ordenações puníveis com coimas nos termos  
e ao abrigo da Portaria 421/2004 de 24 de abril.

CoMEMoRAçÕES	
do	40º	ANIVERSÁRIo	
do	25	dE	ABRIL

Inscrições: J.F. Mina de Água • Sede (São Brás)  
delegações (Mina e Carenque)

Contactos:	Tel +351 21 498 69 80 
e-mail: geral@jf-minadeagua.pt

Local:	auditório Junta de Freguesia de Mina de Água 
(delegação da Mina)

Turma	1:	2ª, 4ª e 6ª feira • 14h30 - 17h30

Turma	2:	Sábados • 10h00 - 13h00 • 14h30 - 17h30

Preço: 30€  (Mínimo 8 alunos - Máximo 12 alunos)

7 a 18  
Abril

CURSo		
EMPREENdoRISMo
Converter ideias em negócios
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