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Caros Fregueses, 

 

Começamos o ano de 2016 com bons resultados financeiros, nas contas  da Junta de Freguesia. Temos o 

privilégio de continuarmos a apresentar contas  equilibradas, sem dívidas e com saldo positivo. 

Em resultado da consolidação orçamental, foi-nos possível adquirir uma nova viatura para apetrechar o    

setor da higiene urbana. 

Com o objetivo de melhorar a intervenção nos espaços verdes e higiene urbana, encontram-se a decorrer 

dois concursos públicos de aquisição de serviços para reforço da manutenção, conservação dos nossos   

espaços verdes e limpeza pública em diversas zonas da freguesia. 

O Verão está à porta! É tempo de  convívio, passeio e animação para  a  nossa população  sénior. Por      

forma a proporcionar aos participantes uns dias de   descanso, fora do ambiente quotidiano e de fomentar o  

aprofundamento das relações humanas, decorreram as inscrições do programa AmaSenior Lazer em        

parceria com a Câmara Municipal da Amadora e o Inatel. 

Ainda na vertente social  e  tentando  proporcionar  novas  experiências e  pretendendo  chegar  a  novos  

destinos iremos realizar uma viagem de 3 dias aos    Açores. 

Para os mais jovens e dando continuidade aos projetos de férias escolares temos a decorrer as inscrições 

para a colónia Infanto/Juvenil e Verão Colorido. 

Continuamos a promover a atividade desportiva com a realização do Torneio de Futsal e com o programa 

Mexa-se- exercício físico ao ar livre. 

Realizámos no Salão Nobre dos Bombeiros Voluntários da Amadora o Espetáculo da Liberdade                

comemorativo do 42º aniversário do 25 de abril. Outras  iniciativas culturais iremos realizar para que a nossa 

população saia à rua, conviva e tenha gosto em aqui viver. 

 

                                                                            O Presidente 
 

Joaquim Marques da Rocha 
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COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL 

              No âmbito das Comemorações do Carnaval, a Junta de     

Freguesia organizou o seu já tradicional passeio/almoço         

convívio, destinado aos seniores da Freguesia. Com um grupo 

de cerca de 170 participantes, a manhã começou em Sesimbra, 

com  passagem  pelo  Cabo Espichel. O almoço decorreu no   

Restaurante Acordeon, em Santo António da Charneca, o qual 

culminou numa animada tarde dançante, com direito a máscaras 

e muita diversão.  

REVISTA 

Cerca de 78 participantes estiveram no Teatro Politeama para  

assistir ao espetáculo "A República das Bananas". Esta atividade               

enquadrou-se no plano anual de atividades socioculturais para a    

população maior.  

 

DIA INTERNACIONAL DA MULHER 

A 8 de Março, dia em que se comemorou o Dia Internacional da     

Mulher, a Junta de Freguesia de Mina de Água marcou                   

simbolicamente a data com a distribuição de flores, por muitas       

mulheres da freguesia. Com este pequeno gesto reconhece-se as 

conquistas feitas até aqui, com esperança de que a igualdade de 

género seja uma realidade, em todas as Nações.  

 3º ANIVERSÁRIO DO ESPAÇO SÉNIOR DE SÃO BRÁS 

Comemorou-se no dia 4 de abril o 3º Aniversário do Espaço    

Sénior de São Brás. Este equipamento, criado e gerido pela Junta 

de   Freguesia,    caracteriza-se  por ser  um local de encontro 

dos nossos seniores, onde   podem realizar atividades culturais e  

recreativas   diversas, em que o seu objetivo principal é apoiar no 

combate ao   isolamento social. Em dia de festa não poderia faltar 

a música e  animação  para  abrilhantar esta tarde de  convívio. O  

Sr. Presidente da  Junta de Freguesia e membros do  Executivo, 

marcaram presença, partilhando com os presentes esta           

importante data  comemorativa.  

DIA MUNDIAL DA SAÚDE  

O Dia Mundial da Saúde é celebrado anualmente a 7 de abril. A  

data foi escolhida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 

1948, aquando da organização da primeira assembleia da OMS. 

No âmbito deste dia comemorativo, com o apoio da Farmácia   

Romeiro e  Farmácia Dias e  Brito, a  Junta de  Freguesia         

dinamizou hoje rastreios de saúde, com medição da tensão      

arterial,  glicémia  e  colesterol. Os rastreios,  realizados no       

Espaço Sénior de São  Brás e no Centro Cultural da Mina,       

envolveram cerca de 50  participantes da nossa freguesia.  
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AMADORENSES SOLIDÁRIOS 
 

Ao longo da campanha “Seja Solidário”, realizada entre os dias 7 e 

12 de março, foram recolhidos cerca de 3.400.000 kg de alimentos 

(3,4 toneladas) e 478 produtos de higiene pessoal e artigos de   

bebé. Este foi o resultado do ato de solidariedade dos amadorenses 

que aderiram à campanha de recolha de bens, promovida pelos 

vários parceiros da cidade, no âmbito do Conselho Local de Ação 

Social da Amadora. 

Para além da Câmara Municipal da Amadora, participaram na    

campanha as seis comissões sociais de freguesia, sendo que os 

bens recolhidos serão geridos pelas próprias comissões e pela 

Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação da Amadora. Os bens  

serão posteriormente disponibilizados aos técnicos/as de          

atendimento social para o apoio a famílias da Amadora, em         

situação de vulnerabilidade. 

Importa ainda referir que participaram também nesta a campanha 

as Juntas de Freguesia, IPSS’s, Escolas, Centros de Formação      

Profissional, outros serviços públicos (Segurança Social, Centro de 

Emprego, Centros de Saúde, Tribunal) e empresas do concelho. Ao 

todo foram envolvidas 23 entidades, 99 voluntários, num total de 32 

pontos de recolha, entre os quais as 6 lojas do grupo Jerónimo  

Martins da Amadora. 

Se não teve oportunidade de participar, os parceiros do CLAS da 

Amadora irão dinamizar nova campanha de recolha de bens em 

outubro deste ano. 

AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE SUPORTE BÁSICO DE VIDA  

Realizou-se no dia 18 de abril, nas instalações da Junta de         

Freguesia de Mina de Água, uma Ação de Sensibilização sobre  

Suporte Básico de Vida (adulto e pediátrico) e Técnicas               

Elementares de Primeiros Socorros, destinada a técnicos e              

dirigentes de Instituições parceiras da CSF Mina de Água. 

Esta ação, dinamizada pela Cruz Vermelha Portuguesa -             

Delegação da Amadora, com o apoio do Serviço Municipal de      

Proteção Civil e da JF Mina de Água, envolveu um total de 19     

participantes, de 9 Instituições Locais.  

E – SOLIDÁRIO / BOUTIQUE SOLIDÁRIA 

A Junta de Freguesia de Mina de Água possui dois   
espaços  solidários, um na antiga Freguesia da Mina e 
outro na antiga Freguesia de S. Brás, que têm como 
principal objetivo apoiar a população mais carenciada, 
procurando satisfazer algumas das suas necessidades 
básicas, no que diz respeito a vestuário, calçado e      
artigos para o lar. Os utentes são sinalizados pelas    
técnicas da freguesia responsáveis pelo atendimento 
social. 
Estas funcionam às 2ª e 5ª feiras, das 10h às 12h30m, 
na zona de S. Brás e das 14h às 17h, na zona da Mina. 
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COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL 

 

Içar das bandeiras na sede e  delegação, com entrega de  

cravos à  população, em vários locais  da  freguesia. 
 

Cultura 
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ESPETÁCULO DA LIBERDADE 

No dia 30 de abril realizou-se o Espetáculo da     

Liberdade no Salão Nobre dos Bombeiros            

Voluntários da Amadora. 

Este evento contou com a participação de diversas      

entidades da freguesia. Foi mais um evento         

memorável desta  Junta de Freguesia para combater 

a solidão e    proporcionar alegria e bem estar a toda 

a população. 
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 Centro Lúdico de S. Brás 

Neste espaço centralizamos vários projetos, uns de caráter lúdico/

ocupação de tempos livres, onde o objetivo principal é ocupar os jovens 

nos períodos de interrupção escolar. Estes designam-se: Natal Especial, 

Páscoa Diferente e Verão Colorido. Têm, cada um deles, um programa 

próprio e obedece a inscrições para que as crianças/jovens, dos 6 aos 14 

anos, os possam integrar.  

 

O outro projeto, Espaço Estudante, funciona em período letivo tem        

características e objetivos diferentes, sendo o principal: promover a   

aprendizagem, por parte dos alunos, de métodos de organização,            

de   trabalho e de estudo, bem  como  o  desenvolvimento de atitudes  e   

capacidades que favoreçam uma crescente motivação e autonomia.     

Destina-se a  crianças/jovens do 1º, 2º e 3º ciclo. 

O A.T.L. O MOINHO 
 

O A.T.L. é um espaço que pretende ocupar os tempos livres das crianças. 
Para isso, é necessário desenvolver atividades no âmbito da animação  sociocultural distintas da escola, procurando ser 
o seu complemento. 
Neste espaço a criança pode desenvolver a capacidade  imaginativa e a subsequente criatividade que conduzem a uma 
posterior harmonia física e mental. 
Funciona na EB1/JI Moinhos da Funcheira das 7h30m/9h e das 17h30m/19h, em período letivo. Nas interrupções      
escolares das 7h30m às 19h. 

 

 Educação e Infância 
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 Serviços de Manutenção 

As equipas da Higiene Urbana e dos Espaços Verdes da Junta de Freguesia Mina de Água , têm diariamente como 

tarefa manter as nossas ruas varridas, lavadas, proceder ao corte de ervas, limpeza de papeleiras , manter os nossos 

espaços ajardinados e  melhorar o espaço público da nossa freguesia.  

É uma tarefa difícil que só com o empenho de todos se consegue. 

A sensibilização e o bom senso são bons conselheiros e está ao alcance de todos nós, colaborar nesta tarefa que 

nos é comum. 

Investimos na aquisição de uma nova viatura para apetrechar o setor da Higiene Urbana para a recolha de resíduos 

volumosos nos espaços comuns. 
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Desporto 

II TORNEIO DE KARATÉ: CLÃ DO TIGRE– ASSOCIAÇÃO           
 

Realizou-se no dia 17 de abril  o II Torneio de Karaté do Clã do Tigre. Este 
torneio para jovens dos 5 aos 18 anos teve lugar nas Instalações             
Desportivas dos Bombeiros Voluntários de Caneças. 
Teve uma adesão de cerca de centena e meia de jovens, nas modalidades 
de Kata individual, Kata equipe e Kumite individual. 
Este evento teve o apoio da Junta de Freguesia de Mina de Água, o      
Presidente Joaquim Rocha esteve representado pelo Vogal do Desporto 
Sr. Vítor Miranda na abertura do Torneio. Estiveram também presentes o 
Sr. Comandante Capelão Dr. Luís Gonçalves, o Presidente da                
Associação Espaço Nova Vida, o representante do Comando dos         
Bombeiros e outras individualidades militares e civis. Assistiram a este 
evento cerca de 500 espectadores. 

 HIDROGINÁSTICA SÉNIOR  

Mais desporto, mais saúde. Este tem sido um dos lemas da Junta de    

Freguesia a qual, através de programas diversos, tem impulsionado a   

prática de exercício físico, pela melhoria do bem estar e da saúde. 

Um exemplo destes programas é  a Hidroginástica  Sénior a  qual,  através 

de protocolo celebrado com o Clube de Natação da Amadora, envolve 

neste momento cerca de 50 participantes da freguesia, em 3 turmas: uma 

na piscina da Reboleira e duas na piscina da Venteira. Destina-se a     

maiores de 55 anos e os escalões de pagamento variam de acordo com 

os rendimentos. Para mais informações, consulte a sua Junta de           

Freguesia. 

2º TORNEIO DE FUTSAL MINA DE ÁGUA 

Realizou-se no passado dia 5 de junho de 2016 no Pavilhão da Escola EB 

2 3 Miguel Torga, o 2 º Torneio de Futsal Mina De Água. No torneio        

participaram 8 equipas do escalão de infantis. 

A classificação final do torneio foi a seguinte: 

1º lugar -CP CD Póvoa de Santa Iria 

2º lugar -Associação Cavaleiros de São Brás 

3º lugar - Clube Atlético de São Brás 

4º lugar -Clube Desportivo Estrela 

5º lugar -Associação Desportiva da Amadora 

Foram ainda premiados três vencedores: 

Equipa Fairplay: Associação Desportiva da Amadora 

Melhor Guarda-Redes: Rodrigo Coutinho no CP CD Póvoa de Santa Iria 

Melhor marcador: Jaír Pina da Associação Cavaleiros de São Brás 

Para a entrega de prémios estiveram presentes o Sr. Presidente da Junta 

de Freguesia de Mina de Água, a Sr. Vereadora do Desporto da Câmara 

Municipal  da  Amadora,  o  Sr. Tesoureiro  da  Junta  de Freguesia Mina de 

Água, o Sr. Ministro  Conselheiro da Embaixada da República Democrática 

do Congo e os organizadores Sr. Vítor Miranda - Vogal do Desporto e      

Sr. Basaula  Lemba. 
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 A Junta de Freguesia de Mina  de Água vai 
inaugurar brevemente o seu  balcão na      
Praceta Moinho da Bôba, Nº 9-B, Casal de 
São Brás 2700-590  Amadora. 
Consulte os serviços disponíveis em:kkkkkkk                 

www.jf-minadeagua.pt 

Foi assinado o Protocolo de Cooperação entre a  Polícia de Segurança Pública e a Junta de Freguesia de Mina de Água. 
Estiveram presentes em representação das duas instituições, o Sr. Comandante do Comando  Metropolitano de Lisboa,    
Superintendente Jorge Gonçalves Maurício e o Sr. Presidente da Junta de  Freguesia, Joaquim Marques da Rocha. 
A Junta de Freguesia de Mina de Água  cede  uma  viatura  à  60ª Esquadra da Mina , onde a  utilização da mesma  servirá 
para o apoio ao policiamento  no  âmbito do Modelo Integrado de Policiamento de  Proximidade na área  da  freguesia,  
apostando no reforço da segurança. 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE A  POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E A JUNTA DE FREGUESIA DE MINA DE ÁGUA 

Protocolos 

PACTO LOCAL PARA O ENVELHECIMENTO SUSTENTÁVEL 

 
A Câmara Municipal da Amadora e 42 entidades do concelho             
assinaram, o Pacto Local para o Envelhecimento Sustentável,  
tendo  a  Junta  de   Freguesia  de  Mina de  Água sido uma das  
entidades  signatárias do  documento. Este  pacto assenta       
fundamentalmente na implementação de políticas para o          
envelhecimento, na colaboração  para a elaboração do Plano   
Estratégico para o Envelhecimento Sustentável da Amadora 
(2016 – 2025), na  promoção  de  desenvolvimento de práticas 
de serviços e programas, bem como na cooperação na                  
sistematização de boas  práticas, através da participação em   
iniciativas de reflexão, com vista a uma melhoria da qualidade 
de vida dos idosos, cujo lema é “Viver bem a Idade”. 

A Junta de Freguesia de Mina de Água   dispõe 

de espaço para albergar o seu projeto de      

caráter e inovação social. 

O espaço é composto por três salas, duas das 

quais já estão ocupadas com um gabinete de 

Osteopatia e um gabinete de  Psicologia. 

Tem uma oportunidade de 

negócio? 

É empreendedor? 

O nosso espaço pode ser 

perfeito para si! 

 



  

 

2º ENCONTRO DE GRUPOS CORAIS DE SÃO JOÃO 

DA TALHA  

No passado dia 2 de abril, a Freguesia de Mina de 

Água foi   representada no 2º Encontro de Grupos 

Corais de São   João da Talha, por dois grupos  musicais locais. 

O Grupo Musical da  ASSORPIM (Ass. Reformados da Mina) e o 

Grupo de  Música  do  Espaço Sénior de São  Brás  marcaram   

presença  neste  evento    cultural, abrilhantando  a  tarde  com  

alguns dos seus melhores temas. A Junta de Freguesia            

congratula todos os participantes pelas suas excelentes            

atuações. 

        

   Associativismo   
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Contactos: 

Praceta Moinho da Boba, n.º10 - C e D, Casal de São Brás 2700-590 Amadora Tel.: 214 986 980 

Horário: 09.00h ás 17.30h | Av. Forças Armadas, nº16, 2700-596 Mina  Tel.: 214 932 035   Horário: 

09.00h às 17.30h | Delegação de Carenque - Estrada das Águas Livres, nº 168 A/B 2700-026 Tel.: 

214 063 206 Horário: 09.30h às 13.00h e das 14.00h às 17.30h | Delegação de A-da-Beja - Rua José 

Augusto Costa nº1, 2700-220 Tel.: 219 816 240 Horário: 1ª e 3ª terças feiras do mês das 10.00h às 

12.00h 


