
  

 

Visite-nos em: /www.facebook.com/freguesiaminadeagua 

Consulte : http://www.jf-minadeagua.pt/ 
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Presidente da Junta de                        
Freguesia de Mina de Água 

 

Caros Fregueses 

 

 

Este boletim é o veículo privilegiado de comunicação e informação da Junta de Freguesia com a sua população.  

Trata-se de um espaço editorial de relevante importância na manutenção de um elo comunicacional que 

sempre deve existir entre o Executivo que gere a Freguesia e a sua população residente a quem se destina 

prioritariamente grande parte das ações empreendidas de forma transparente e esclarecedora.   
 

O papel da Freguesia não é, nem se deseja, que seja só uma Entidade prestadora de serviços e de obras.  
 

Tem de ter um papel interventivo na sociedade e deve promover o bem estar da população na organização,        

colaboração e promoção de ações com vista a aumentar a qualidade de vida dos cidadãos da Mina de Água.  
 

Nestas páginas serão sumariamente relatadas, as obras executadas, bem como, os projetos em curso ou em           

gestação, dando conta daquilo que é a vida económica, social, cultural e desportiva na Freguesia.  
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Carnaval 

No dia 17 de fevereiro, a Junta de Freguesia comemorou o 
Carnaval numa atividade com 111 seniores da Freguesia. Com 
passagem por Sesimbra, o grupo rumou então a Santo António 
da Charneca, no Barreiro, para um almoço convívio. Numa 
tarde com muita música, dança e animação, não faltaram as 
tradicionais máscaras e partidas de Carnaval.  
Esta iniciativa insere-se no Programa de Atividades Socioculturais 
para seniores, cujo objetivo principal é minimizar as situações 
de isolamento e potenciar os laços  entre pares. 

2ºaniversário do Espaço Sénior de São Brás 

Comemorou-se no dia 10 de abril o 2º aniversário do Espaço    

Sénior de São Brás. Esta resposta social criada pela Junta de  

Freguesia constitui-se como um espaço de acesso livre, no qual 

os seniores podem realizar atividades socioculturais diversas,  

quebrando assim o isolamento e exclusão a que muitos poderiam 

estar sujeitos .Este dia foi assim marcado por uma tarde musical e 

de animação, a qual contou com a presença do Grupo de Músical 

de São Brás e do grupo de Concertinas da ACRD de Carenque.  

Visita Cultural a Leiria 

Realizou-se no dia 16 de abril, a Visita Cultural a Leiria, destinada a 

participantes do Programa Ama Sénior Viva +. Esta atividade          

complementar do programa, teve como objetivo principal o                    

conhecimento de espaços e lugares com história e cariz turístico, 

trazendo novas experiências a todos aqueles que participam nos 

cursos teóricos, atividades físicas e  ateliers. O Castelo de Leiria, o 

Moinho de Papel, o Museu da Imagem em Movimento e o Agro  

Museu D. Julinha, foram os locais visitados pelo grupo de seniores 

da Freguesia.  

Rastreios e Ações de informação 

Com o apoio das Farmácias Romeiro e Amadora juntamente 
com a Associação Portuguesa de Reiki, foram realizadas    
diversas iniciativas na Freguesia, alusivas ao dia mundial da 
saúde.  

Rastreios diversos e Ações de Sensibilização marcaram este 
dia, onde as questões da prevenção estavam em destaque, 
por uma saúde melhor.  

Teatro 

Realizou-se no dia 8 de maio mais uma iniciativa sociocultural 

promovida pela Junta de Freguesia de Mina de Água.         

Com destino à Academia de Santo Amaro, cerca de 78            

participantes tiveram a oportunidade de assistir à peça "Vivá 

Revista", na qual reinou o humor e boa disposição.  

        

Social 
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Recolha de Alimentos  
 

Realizou-se nos dias 25 e 26 de abril, mais uma recolha 
de alimentos, nos Supermercados Pingo Doce e        
Minipreço. Com a   presença de cerca de 60 voluntários, 
e representantes de várias Instituições da Comissão   
Social da Freguesia.  

A todos os que colaboraram nesta tão importante       
iniciativa, deixamos o nosso sincero agradecimento. 

“Ama Sénior Porta-a-Porta” 

Com o objetivo de informar e sensibilizar os seniores da 

Freguesia, cerca de 25 voluntários dinamizaram a iniciativa 

“Ama Sénior Porta-a-Porta”. Apresentando os projetos e 

respostas sociais da Freguesia/Município, os idosos      

contactados tiveram a possibilidade de conhecer alguns 

dos serviços que têm ao dispor e que poderão melhorar a 

sua qualidade de vida.  

        

Social 

Agenda 

Comissão Social da Freguesia 

Para mais informações contacte a Junta de Freguesia 
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Agenda 

Festival de Bandas  
 

O Festival de Bandas vai realizar-se no dia 20 de  

setembro no Parque Central – Zona Desportiva   

pelas15.00h . 
 

Organização: SFCIA  

Apoio: Câmara Municipal da Amadora 

Tarde de Fados 
 

No dia 12 de abril decorreu na 
ASSORPIM a Tarde de Fados. 

Organizada pela Associação 
Rancho Folclórico Alegria do 
Minho. 

 

 

3º Encontro de Folclore da Mina 

 

No dia 19 de setembro vai realizar-se o 3º Encontro de 
Folclore da Mina no Parque Central –Zona   

Desportiva pelas 15.00h 
 

 

Organização:  

Rancho Folclórico Alegria do Minho / ASSORPIM  
 

Apoio :Junta Freguesia de Mina de Água . 

 

XXVI Festival de Folclore  
 

Realizou-se o XXVI Festival de Folclore no dia 23 de maio, 

organizado pela A.C.R.D de Carenque e com o apoio da 

Câmara Municipal da Amadora e da Junta de Freguesia de 

Mina de Água 

Agenda 

        

   Associativismo   
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Mina de Água comemorou o 25 de Abril  

 

Decorreu no dia 24 de abril, no Salão Nobre dos Bombeiros   

Voluntários da Amadora, o 2º grande espetáculo do 25 de Abril 

o qual teve a participação de vários artistas. 

A revolução de abril foi ainda comemorada com o hastear das 

bandeiras e distribuição de cravos pela população.  

 

Cultura 

Agenda 

        

   Associativismo   
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Desporto 

A  Junta de Freguesia  

de Mina de Água  

aposta no desporto para todos 
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Desporto 

Espaço estudante 

Sala de apoio escolar/  

estudo acompanhado para 

crianças e jovens do 1º, 2º 

e 3º ciclos. 

Funciona de segunda a 

sexta 14.30h às 19h e  

sábado 10h às 12.30h, 

durante o ano letivo. 

Inscrições em setembro. 

 

 Educação e Infância 

Programa Aprender & Brincar 
 

O Programa Aprender & Brincar, que funciona na 

Escola E.B. 1 dos Moinhos da Funcheira         

destina-se a crianças inscritas no     Jardim de 

Infância e 1º ciclo da referida escola.  

Funciona de setembro a julho, encerrando no 

mês de agosto.. 

 

Horários: 

Jardim de Infância: 7.30h às 9.00h e das 15.15h 

às 19.00h 

1º Ciclo: 7.30h às 9.00h e das 15.30h às 19.00h 

Durante interrupções letivas:   

o horário passa a ser das 7.30h às 19.00h. 

Agenda 

Para mais informações contacte a Junta de Freguesia 
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Empreitadas de melhoramentos 

realizados  

 

OBRAS 
 

 Terminámos a reparação da loja no mercado de Carenque 

 Procedeu-se a pequenas reparações no Espaço Sénior de 
São Brás, Mercado da Mina, Centro  Lúdico de S. Brás. 

 Pintura das paredes exteriores do edifício sede em S. Brás 
assim com dos muros do túnel de acesso. 

 Reparação de todas as gaivotas do lago do Parque Central 

 Recolocação de pilaretes em algumas ruas da Freguesia 
entre as quais: 

 

- Rua Sebastião da Gama; Rua Oliveira Martins; 

- Rua Moinho da Galega; Estrada da Águas Livres; 

- Av. Gen. Humberto Delgado; Rua Capitão Salgueiro Maia; 

- Rua Branquinho da Fonseca .   
 

 Procedemos à reparação de calçadas em várias ruas da 
Freguesia: 

 

- Estrada das Águas Livres (Carenque); 

- Rua dos Amigos de Carenque; Rua da Quinta do Pomar de Cima; 

- Rua Dr. Mariano Roque Laia; Estrada da Serra da Mira; 

- Rua de Díli; Rua Cidade de Luanda; 

- Av. Miguel Bombarda; Rua Gabriel António Quadros Ferro; 

- Rua 17 de Setembro; 

- Várias ruas da urbanização Pimenta e Rendeiro (Alto Mira),    
Moinho do Guizo. 
 

 Procedemos à colocação de massas frias em algumas 

ruas da Freguesia com vista à eliminação de buracos no  

pavimento.  

 

ESPAÇOS VERDES: 
 

 

 Rua dos Amigos de Carenque; 

 Jardim António Macedo em colaboração com o canalizador 
da CMA; 

 Estrada da Central (separador central); 

 Rua Fernando Piteira Santos; 

 Jardim da Unidade de Saúde Familiar Dr. Ribeiro Sanches; 

 Jardim Francisco Bugalho;  

 Jardim da Rua Eng. Lúcio de Azevedo. 

 

Reformulámos os seguintes espaços verdes: 

 

 Encosta da Ferradura (semear  relva e plantação de flores); 

 Rua do Arco em Carenque; 

 Parque infantil do Arneiro dos Cucos; 

 Foi semeada relva no espaço em frente à pastelaria Seara; 

 Procedemos à manutenção dos espaços verdes da Freguesia. 

 

   

            

Obras Agenda 

Serviços de Manutenção 
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Empreitadas a levar a efeito até dezembro      

de 2015 
 

Asfaltamento de 300m2 na Av. da Liberdade — Serra      
da Mira; 

 Execução de um passeio de cerca de 70m2 na Rua     
Camilo Castelo Branco; 

 Arranjo do espaço de lazer na Praceta do Lagar;  

 Execução de passeio na Estrada das Águas Livres        
em Carenque. 

Agenda 

 

HIGIENE URBANA 
 

Procedemos à manutenção da limpeza da área geográfica da 
Freguesia (varredura, limpeza de papeleiras, desentupimento de 
sarjetas); 

Procedemos à lavagem de ruas com vista à eliminação de 
dejetos caninos e eliminação de maus cheiros; 

Procedemos ao corte de ervas em várias zonas                 
da Freguesia entre as quais: 
 

 - Rua Cidade de Díli; Rua Cidade de Luanda; 

 - Praceta do Tarrafal; Av. do Ultramar; 

 - Rua Cidade da Praia; Rua de Bissau; 

 - Av. Pedro Álvares Cabral; Rua Luís Gomes; 

 - Av. Dr. Azevedo Neves; Rua Vasco da Gama; 

 - Av. Combatentes da Grande Guerra; 

 - Praceta da Quinta Nova; Rua da Pedreira; 

 - Rua Rainha D. Leonor; Rua César de Oliveira; 

 - Rua Maria Irene Lopes Azevedo; 

 - Praceta Noticias da Amadora ; 

 - Rua Sebastião da Gama; Rua Oliveira Martins; 

 - Rua Teixeira de Pascoais; Rua Eça de Queiroz; 

 - Moinhos da Funcheira ; 

 - Urbanização de Vila-Chã; 

 - Urbanização Alto da Mira.  
 

Procedemos à recolha de aproximadamente 130 toneladas 
de lixo especial. 

 

RECOLHA DE LIXO ESPECIAL 

Na nossa Freguesia a recolha do lixo especial é feita 

todos os dia das 8.00h às 15.00h.  

Para recolha de volumes grandes contacte a nossa Junta 

de Freguesia. Tel.: 214986980 

Serviços de Manutenção 
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Freguesia Mina de Água uma Freguesia com Futuro 

Contactos: 

Praceta Moinho da Boba, n.º10 - C, Casal de São Brás 2700-590 Amadora Tel: 214986980 Horário: 9.00h ás 17.30h | Av. Forças Armadas , nº16 -1º,Mina Tel: 214932035 Horário: 

9.00h ás 17.30h | Delegação de Carenque - Estrada das Águas Livres, nº 168 A/BTel: 214063206Horário: 9.30h ás 13.00h e das 14.00h ás 17.30h | Delegação de A-da-Beja - Rua 

José Augusto Costa, nº1Tel: 219816240Horário: 1ª e 3ª terças feiras do mês das 10.00h ás 12.00h 

MERCADO 

 

Visite o Mercado da Mina agora sob  

responsabilidade da Junta de        

Freguesia de Mina de Água na Rua 

Bombeiros    Voluntários.  

  

Tel.: 214945871 

 

Horário.: terça a sábado das 7:00h às 

14:00h 

Serviços 

Visite os  quiosques da nossa 

Freguesia com os serviços de 

vendas de jornais, revistas,  

flores e sapateiro 


