
Caros Paranhenses e caros Amigos,

Em primeiro lugar, gostaria de desejar a todos vós 
e respetivos familiares um bom ano de 2020, na 
esperança que as Festas Natalícias e os respetivos 
momentos de partilha e convívio tenham 
decorrido pelo melhor.
Estamos já a mais de metade do nosso mandato 
após as Autárquicas de 2017. O rigor orçamental, 
a proximidade entre a Junta e os Cidadãos, ou 
seja, a política como instrumento de melhorar a 
vida das pessoas em diálogo com a população, a 
inovação na Cultura, a atenção nos problemas da 
Educação, o fomento do Desporto e o respeito 
pelo Associativismo, a preocupação com os 
problemas da Juventude, o melhoramento das 
diversas infraestruturas e património da Junta de 
Freguesia, o contributo para as questões 
ambientais e ecológicas e todo o trabalho de 
Ação Social, preventivo, de emergência ou de 
fornecimento de bens e serviços, continuam a ser 
a nossa imagem de marca e preocupação diárias!
Este ano – 2020 – é também um ano especial, 
como são todos os que iniciam uma nova década! 
Na política, como na vida, é importante 
pensarmos o futuro a médio e a longo prazo e 
apesar de uma Junta de Freguesia ter poderes 
limitados face às Câmaras Municipais e Poder 
Central, não pode deixar de olhar para o nosso 
território e para os novos desafios e problemas, 
deste modo. 
Sendo a estrutura de Poder mais próxima das 
pessoas, esta Autarquia tem a noção das 
reivindicações, alertas e exigências a fazer aos 
outros níveis de Poder para os próximos anos: 
desde a mobilidade à habitação, desde a 
manutenção dos espaços públicos e a criação de 
novas e/ou renovadas centralidades de cultura e 
lazer, desde as necessidades dos pais e crianças 
em relação às escolas e creches, passando pela 
construção e revitalização de parques desportivos, 
desde os novos desafios colocados pelas questões 
demográficas, envelhecimento ativo, pegada 
ecológica e contributos para uma Democracia 
mais qualificada e respeitada, sabemos o que 
queremos e para onde devemos ir!
Com o orçamento e o plano de atividades já em 
fase de concretização e aplicação, aquilo que 
esperamos e que preparamos para 2020 é que 
este possa vir a ser ainda melhor. Com mais 
projetos, mais atividades, mais trabalho e mais 
benefícios para a Freguesia.
A relação direta com a população por parte deste 
Executivo, imagem de marca que gostamos de 
destacar, será reforçada este ano. Continuaremos 
disponíveis para, dentro do quadro de 
competências, ajudar na resolução 
dos problemas. Move-nos o 
serviço público e é para ele que 
estamos aqui. 

Contamos consigo!
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Alberto Machado
Presidente da Junta de
Freguesia de Paranhos

62ª Volta a Paranhos,
anima ruas da Freguesia

Terapia Assistida por Animais,
uma aposta de sucesso! 



do Plano e Orçamento para 2020.
A experiência que tenho de mais de 18 anos de 
trabalho autárquico, dá-me condições naturais de 
conhecimento profundo dos problemas do 
Poder Local, que sendo as estruturas de poder 
mais próximas das pessoas, nem sempre (ou na 
maioria das vezes…) têm competências 
atribuídas e adequadas para trabalhar. Estou 
certo da mais valia e dos contributos  que estou 
em condições de dar para uma Democracia mais 
quali�cada, respeitada e sobretudo con�ável e 
próxima das pessoas!

Alberto Machado
Deputado do PSD
Vice-presidente da Comissão de
Saúde 
Membro da Comissão de
Administração Pública,
Modernização Administrativa,
Descentralização e
Poder Local
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> Pela primeira vez Paranhos tem três deputados na Assembleia da Républica 

Nome: Alberto Machado
Idade: 41 anos
Pro�ssão: Médico dentista

Caros Paranhenses, caros Amigos,
Nas Eleições Legislativas de outubro passado fui 
eleito Deputado à Assembleia da República. 
Por uma questão de con�ança, proximidade e 
transparência gostaria de vos transmitir esta 
situação, que ocorre pela primeira vez na vida da 
nossa Freguesia – ter um Presidente de Junta que 
é também Deputado -   é um motivo de orgulho 
para mim, e tenho a certeza que também o é 
para muitos de vós.
Desde que tomei posse nestas novas funções, o 
Executivo da Junta de Freguesia reformulou a sua 
organização. Passei a exercer o meu mandato no 
regime de não permanência, passando o regime 
de permanência a ser exercido pelo tesoureiro 
da Junta de Freguesia. Em tudo o mais, mantive e 
mantenho as minhas responsabilidades de gestão 
do Executivo e da nossa Freguesia.
Naturalmente, a compatibilização destas duas 

funções exige mais de mim, mas continuarei a 
demonstrar a minha total disponibilidade para 
cumprir com todas as obrigações inerentes ao 
cargo, à organização e à administração da Junta 
de Freguesia. Estar próximo das pessoas e ser 
Autarca, continua a ser a mais nobre missão que 
a vida política nos oferece.
Por outro lado, enquanto Deputado, procurarei 
intervir politicamente no sentido de alertar o 
Governo para as questões da sua competência 
que digam respeito à Freguesia de Paranhos e ao 
Porto.
Estou certo que, como aliás já se tem vindo a 
veri�car desde outubro, o meu compromisso 
enquanto presidente da Junta e de todo o 
Executivo para com o programa eleitoral e para 
com a Freguesia de Paranhos se encontra ainda 
mais reforçado, contribuindo para esta certeza a 
conclusão com sucesso do plano de atividades, 
projetos e investimentos que propusemos para 
2019, e o empenho e a dedicação desta equipa 
para continuar a trabalhar por Paranhos e pelos 
seus cidadãos, patente no documento aprovado 

promover uma cidadania ativa e participante nos 
destinos da sua junta de freguesia, da sua cidade, 
da sua região e do seu País.
O compromisso que tenho com o partido que 
me acolheu e com a comunidade que me elegeu 
é uma tarefa difícil, nunca terminada, mas 
obrigatória: a de não deixar ninguém para trás.
 

Carla M. de Sousa
Deputada do PS
Vice Presidente da Comissão de Educação, 
Ciência, Juventude e Desporto
Membro da Comissão de
Negócios Estrangeiros e
Comunidades Portuguesas,
Comissão de Assuntos
Constitucionais, Direitos
Liberdades e Garantias
Comissão de Cultura e
Comunicação

Nome: Carla Sousa
Idade: 49 anos
Pro�ssão: atriz/ programadora cultural

Num país que teima em desaguar na capital, os 
deputados eleitos pelo resto do País, têm a 
obrigação de garantir uma voz persistente e 
focada em minorar um centralismo que corrói. A 
norte, os deputados eleitos pelo Partido 
Socialista elaboraram um programa distrital que 
resultou da auscultação dos poderes locais, das 
instituições, empresas e cidadãos que a norte 
vivem, estudam e trabalham. Um documento que 
é um compromisso que tomamos para com esta 
comunidade, na promoção da coesão territorial, 
defendendo acesso a �nanciamentos europeus e 
nacionais, a mais e melhor educação, a um 
sistema de saúde justo e inclusivo, a programas 
públicos de acesso à habitação e um mercado de 
trabalho com menos precariedade, em que a 
cultura seja efetivamente democratizada e em 
que os serviços públicos se tornem acessíveis a 
todos.

Tendo já exercido um primeiro mandato 
(2015-2019) acompanhei de perto o muito que 
já foi feito: aumentaram-se os rendimentos das 
famílias, repuseram-se as atualizações anuais das 
pensões, repôs-se o abono de família, reduziu-se 
o IVA da restauração, anulou-se a concessão dos 
STCP, reforçando as competências dos 
municípios na área dos transportes, os custos 
dos passes dos transportes públicos foi alvo de 
uma enorme descida e consequente poupança na 
bolsa dos portugueses, criou-se o complemento 
salarial anual, aumentou-se o salário mínimo, 
repuseram-se feriados nacionais. E estas foram 
medidas que bene�ciaram todos.
Mas muito também está ainda por fazer. É 
necessário garantir uma maior cooperação com 
o poder local na defesa de uma maior autonomia 
administrativa, garante de melhores serviços de 
proximidade, continua a ser necessário um olhar 
mais atento aos nossos hospitais, às nossas 
escolas, à formação pro�ssional, às bolsas de 
pobreza que persistem, adequar as cidades às 
alterações climáticas que decorrem já hoje, 

enfrentando os desa�os que se apresentam.
a política deve servir as pessoas para que a 
felicidade da comunidade possa aumentar, quer 
porque, por exemplo, os serviços públicos 
funcionam melhor (veja-se o caso gritante do 
que tem sucedido no serviço nacional de saúde e 
que contraria este propósito), quer porque cada 
um de nós, verdadeiramente, vê reconhecido o 
seu mérito, o seu trabalho, ou porque cada um de 
nós tem mais oportunidades de ter um trabalho 
digno e justamente remunerado, a oportunidade 
de estudar ou permitir-se que os nossos jovens 
possam fazer o seu percurso sem serem 
privados de condições ou meios para o efeito. 
é por isto e por este plano de princípios que 
lutarei!

Hugo Carneiro
Deputado do PSD
Comissão de Orçamento 
e Finanças, Comissão de 
Assuntos Constitucionais, 
Direitos, Liberdades e 
Garantias e a Comissão 
de Trabalho e Segurança 
Social.

Hugo Carneiro
37 anos
Quadro Superior do Banco de Portugal

Na sequência das eleições legislativas de 6 de 
outubro tive a oportunidade de ser eleito com 
os votos dos eleitores do círculo eleitoral do 
Porto como deputado à Assembleia da República.
Sendo um residente desta mui nobre cidade e, 
em especial, da freguesia de Paranhos, gostaria 
em primeiro lugar de agradecer a con�ança dos 
que votaram na lista do PSD pela qual concorri. 
E, a todos os eleitores, àqueles e aos demais, 
colocar-me, desde já, à disposição para ser um 
mediador nas questões que devam merecer 
análise pela Assembleia da República.
Tendo a oportunidade de enfrentar este desa�o 
será importante que as pessoas me possam 
conhecer. Estudei na Faculdade de Economia do 
Porto e na Universidade Católica Portuguesa, 
tendo obtido o grau de licenciado quer em 
Economia, quer em Direito. Pro�ssionalmente, 
passei pela Banca comercial e pela Câmara 
Municipal do Porto e, nos anos mais recentes, 
pelo Banco de Portugal e na lecionação no 

ensino superior.
No que respeita ao mandato para o qual agora 
fui eleito, o espírito é de serviço, em prol da 
comunidade. A ação política ganha sentido e 
forma se for desse modo, olhando o mandato 
que me foi con�ado, não como algo permanente, 
mas como uma oportunidade de através do 
sistema representativo da nossa democracia 
poder ajudar a cuidar dos nossos assuntos 
comuns. O exercício da ação política deve ser, 
necessariamente, transitório, pois os mandatos 
cumprem-se, mas não se devem eternizar. Cedo 
percebi que é quando percorremos os nossos 
trilhos comuns, fora da política, que mais 
aprendemos para que a ação política seja 
frutuosa. No meu percurso, entre o sector 
privado e o público, entre a academia e o 
voluntariado, tive oportunidades de 
aprendizagem que agora posso devolver em prol 
de todos. não é possível falar dos problemas que 
a sociedade enfrenta, ou encontrar soluções 
melhores, se  não tivermos já sentido muitas 
dessas di�culdades, o que só é possível, se 
sairmos dos bastidores da política e 
caminharmos na vida pessoal ou pro�ssional 
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Paranhos mais verde, melhor Futuro!

A Junta de Freguesia de Paranhos, no início de 
outubro, instalou um sistema fotovoltaico para 
autoconsumo no seu edifício sede, no âmbito do 
orçamento colaborativo, que permitirá produzir 
energia limpa e renovável e, ao mesmo tempo, 
reduzir a pegada ecológica e a fatura de 
eletricidade.
O investimento, de cerca de 17.500€, traduz-se 
num compromisso do executivo em promover a 
sustentabilidade ambiental das ações praticadas 
pela Junta de Freguesia, poupando recursos.
Com esta aposta a Junta de Freguesia poderá 
reduzir a fatura de eletricidade ao gerar eletricidade 
de modo gratuito e limpo durante o dia, com 
recurso apenas à energia do sol.
Esta tecnologia permite a redução da pegada 
ecológica, através da diminuição da emissão de 
carbono, uma vez que, ao ser gerada a própria 
eletricidade, não é necessário ir buscar tanta 
energia à rede. A energia produzida na rede é 
maioritariamente proveniente dos combustíveis 
fósseis, sendo que estes produzem gases para a 
atmosfera.
Para o Presidente da Junta de Freguesia, Alberto 
Machado, este investimento “é de qualidade e de 
longo prazo, dado que o sistema foi pensado para 
gerar eletricidade limpa durante pelo menos 20 
anos”. Com a instalação dos painéis fotovoltaicos, a 
Junta de Freguesia prevê reduzir a fatura de energia 
em mais de um terço do seu valor atual, permitindo 
poupar no consumo de energia da rede.

Já conhece a Oficina de Leitura e Escrita na Casa da Cultura de Paranhos?
Decorreram três meses da 2ª edição da Oficina de 
Alfabetização Solidária e Literacias, integrada no 
projeto Percursos de Cidadania, que todas as 
semanas acontece na Casa da Cultura de Paranhos. 
Lançadas no desafio de aprender, estas pessoas 
que desejam saber mais e os 
professores/voluntários, são todos surpreendidos 
pelo prazer de ir alcançando, passo a passo, novos 
horizontes!
Em cada encontro, em cada tema, vão descobrindo 
e partilhando novos saberes, diferentes olhares, 
que se transformam em palavras, em frases, em 
poesia… São pequenas, mas grandes conquistas, 
de pessoas que vão descobrindo outras visões para 
além da luta do quotidiano.

Convívio de S. Martinho

Todos os anos a Junta de Freguesia de Paranhos 
assinala o S. Martinho, com o tradicional passeio e 
almoço convívio, que este ano se realizou.
Esta iniciativa, juntou mais de 150 Paranhenses, que 
não quiseram faltar a este saudável convívio, onde 
não faltaram as castanhas e a jeropiga.
Apesar do frio e do tempo cinzento, a primeira 
paragem foi no Centro Histórico de Guimarães, 
para um pequeno passeio e reforço do 
pequeno-almoço. O almoço decorreu na 
Quintinha dos Queiroses, no Marco de Canaveses, 
que surpreendeu positivamente os participantes 
com uma variedade de entradas, pratos e 
sobremesas, com um sabor de comida caseira e 
muito deliciosa. Ao longo do almoço e da tarde, a 
animação foi uma constante, com música ao vivo, 
onde foi possível ainda dar um pézinho de dança.
Desta forma a Junta de Freguesia de Paranhos 
proporciona momentos de convívio, alegria e o 
estreitar de relações entre os participantes, ao 
mesmo tempo que preserva as tradições 
populares.

Em outubro, a iniciativa “Passeios Mensais” 
promovida pela Freguesia de Paranhos, organizou 
novamente um passeio a Fátima, que face à grande 
afluência de participantes teve de ver aumentado o 
número de viagens inicialmente planeadas.
Neste passeio foi possível visitar o Santuário de 
Nossa Senhora do Rosário de Fátima, local de 
peregrinação religiosa que nesse mês tem maior 
significado pela aparição de Nossa Senhora aos três 
Pastorinhos, em 1917. O almoço decorreu no 
restaurante do Hotel Aleluia, onde foi possível viver 
momentos de confraternização entre todos os 
participantes.
No mês de novembro, o passeio foi até Vila Nova 
de Poiares, uma vila portuguesa do Distrito de 
Coimbra, com paisagens de grande beleza. A 
gastronomia é um dos ex-líbris desta vila, 
reconhecida e denominada como a “Capital 
Universal da Chanfana”, que encanta o gosto dos 
mais exigentes comensais. O almoço foi no 
restaurante “O Confrade”, onde os participantes 

Passeio Mensal a Fátima e Vila Nova de Poiares
> AÇÃO SOCIAL

provaram como entrada a trouxa cabreira e como 
prato principal não pode faltar a famosa chanfana, 
cozinhada nos célebres caçoilos de barro preto de 
Olho Marinho. Para finalizar a refeição o doce 
“natural” de Poiares, com açúcar, pão, água, mel, 
sultanas, gemas e licor, que fazem do “Poiarito” um 
dos doces típicos da região. A tarde foi dedicada às 
tradições e artesanato de Vila Nova de Poiares, 
com a visita à Confraria da Chanfana e ao Centro 
Difusor de Artesanato, com uma mostra ao vivo do 
trabalhar o típico barro preto, e exposição de 
outros produtos artesanais. 
Estes passeios visam combater a solidão dos mais 
seniores, promovendo o encontro, a partilha e o 
convívio, aliando a oportunidade de dar a conhecer 
ou voltar a visitar outros locais. E está aberto a 
todos os recenseados da freguesia de Paranhos.
As próximas visitas serão a Miranda do Douro, a 
Gouveia/Serra da Estrela e a Vila Flor.
Fique atento à agenda e participe.

As Oficinas de Alfabetização e Literacias inspiram a 
novos voos, sempre mais ambiciosos: clubes de 
leitura, escrita criativa, técnicas de Informática, 
grupos de teatro, encontros com a História do 
Porto…. 
Acreditando que os Percursos de Cidadania 
podem ser, efetivamente, muito mais do que 
aprender a “ler, escrever e contar” e cresce o 
desejo de aumentar o grupo e convidar novos 
participantes, dizendo como na canção, “traz um 
amigo também”! Inscreva-se!
Mais informações e inscrição na: Casa da Cultura 
de Paranhos, ou através dos seguintes contactos 
933815282; casadacultura@jfparanhos.pt; 
percursoscidadania@gmail.com 

> EDUCAÇÃO > INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
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Ao longo de 2019 passaram pela Casa da Cultura 
inúmeros artistas plásticos, apresentando obras e 
técnicas artísticas distintas, de acordo com a 
criatividade e sensibilidade de cada um. Receberam 
artistas de grande talento, muitos deles 
autodidatas. No último trimestre do ano estiveram 
patentes na Casa da Cultura três exposições de 
pintura, uma de fotografia e outra de joalharia.
A Ordem dos Economistas realizou a sua VII 
Exposição de Pintura, denominada “Economistas 
Amadores de Pintura”. Nesta, os senhores 
economistas apresentaram belíssimos trabalhos, de 
temas bem diferentes daqueles que preenchem o 
seu quotidiano profissional.  

Uma Casa que respira Arte
> CULTURA

A época de Natal é sinónimo de Solidariedade, e 
em Paranhos como já é habitual no início de 
dezembro decorre a Campanha Solidária de 
Recolha de Bens Alimentares e Produtos de 
Higiene nas Escolas Básicas da Freguesia de 
Paranhos.
Participaram as oito escolas básicas (Agra, 
Augusto Lessa, Bom Pastor, Caramila, Costa 
Cabral, Covelo, Miosótis e São Tomé) que 
recolheram cerca de 500kg de bens alimentares e 
produtos de higiene que serão de grande ajuda 
para as famílias mais carenciadas da freguesia, 
sinalizadas pelo Gabinete de Serviço Social da 
Junta de Freguesia.
O Presidente Alberto Machado, em nome da Loja 
Social de Paranhos, agradece o precioso 
contributo de todos que apoiaram esta causa.
Toda a ajuda é bem-vinda!
Se quiser ajudar, com bens alimentares e/ou 
produtos de higiene, pode entregar na Loja Social 
de Paranhos (Conjunto Habitacional Monte de S. 

A Junta de Freguesia de Paranhos continua neste 
ano letivo (2019/2020), a proporcionar aos 
Centros de Apoio à Aprendizagem das Escolas 
EB2,3 Pêro Vaz de Caminha e da Areosa, a terapia 
assistida por cães, em colaboração com a 
Associação Ladra Comigo, beneficiando cerca de 
20 alunos.
A Terapia Assistida por Animais tem como 
objetivo melhorar o desenvolvimento social, 
emocional, físico e cognitivo. Pretende-se a 
promoção da saúde física através da diminuição da 
solidão e da depressão, a diminuição da ansiedade 
e um aumento do estímulo para a prática de 
exercícios.
Ao longo das várias sessões foi possível verificar a 
interação entre o aluno com o cão, permitindo 
trabalhar aspetos como a atenção, concentração 
nas tarefas, a autonomia, o cumprimento de regras 
e limites e adequação comportamental. O 
resultado dos profissionais que lidam diariamente 
com estes alunos tem sido muito positivo, 
notando-se uma evolução em cada um dos casos 
assistidos, daí a aposta na continuidade desta 
iniciativa.

Comunidade Escolar apoia Loja Social de Paranhos
> AÇÃO SOCIAL Terapia Assistida por Animais

Uma aposta de sucesso!

“O Porto Esquecido e sua Gente”, exposição de 
pintura de José Pedrosa, proporcionou uma viagem 
ao passado, para os apreciadores do quotidiano e 
da paisagem do Porto de há algumas décadas.
Maria Pivetta, fotógrafa de ascendência italiana e 
brasileira, apresentou o trabalho “Imagens e Cores” 
com fotografias de Itália, com ênfase em aspetos 
arqueológicos de várias cidades. Destacando a 
participação do poeta Jorge Vieira e do músico José 
Francisco Carvalho no evento de inauguração, aos 
quais se juntaram elementos da Troupe de Palavras 
Vivas, proporcionando um momento cultural 
intenso e muito completo.
“Triângulo 2.0”, exposição de pintura, juntou três 
artistas, Olga Branco, Sara Neves e Rui Neves, com 
formações e profissões distintas, que partilham de 
uma mesma paixão. Esta mesma despertou o 
interesse da jornalista Ana Carla Rosário, tendo 
sido merecedora de notícia no espaço de Arte do 
Jornal de Notícias.
As belíssimas peças de Joalharia Artesanal de 
Manuela Lima Lobo, regressaram à Casa da Cultura 
em dezembro, facilitando, assim, a aquisição 
“daquele” presente de Natal único e o 
encerramento do ano em beleza.

“A poesia andou no ar… fora de Portas” pelos mais 
diversos cafés e pastelarias da freguesia, continua a 
mostrar que “a poesia não é aquela coisa chata”, 
como diz Lourdes dos Anjos. Surpreendendo 
inúmeros paranhenses, alguns dos quais passaram a 
participar nestes encontros, recitando os seus 
próprios poemas. Na Casa da Cultura, as sessões de 
poesia decorreram de acordo com a programação 
habitual. Em cada sessão, conta com uma surpresa ou 
convidado especial. Em outubro, a editora Nau 
Catrineta esteve representada por quatro escritores, 
Eduardo Roseira, Fernando Couto Ribeiro, José 
Brandão e Sérgio Lizardo, autores dos livros de 
poesia “Sem vós”, “Os dias assim”, “Serrote Afiado” e 
“Sementes de Não Acontecidos”. Em novembro, o 
encontro de poesia foi dedicado ao Porto, tendo a 
pintora Helena Lemos cedido treze telas sobre a 
cidade, que embelezaram a sessão e também o 
espaço. Celebrando o aniversário do centenário do 
nascimento de Sophia de Mello Breyner, a última 
sessão de poesia foi preparada para prestar 
homenagem a esta Senhora. O evento contou com a 
colaboração da professora de História Helena Costa 
que apresentou dados da vida e obra de Sophia e da 
Associação Cultural - Deriva Criativa, com a 
Exposição coletiva serigráfica “6 poemas e 11 
desenhos para Sophia”.
Em 2020 as sessões do projeto “A Poesia anda no 
ar...” passam a realizar-se no segundo sábado de cada 
mês. Assim, com exceção de janeiro, em que vai à 
Escola, e de agosto, em que a Casa da Cultura está 
encerrada, no segundo sábado de fevereiro “A Poesia 
anda no ar...” decorrerá num café da freguesia, e no 
segundo sábado de março será na Casa da Cultura e 
assim sucessivamente. Participe, entrada livre!

Junta adquire duas carrinhas para os serviços da Freguesia
No âmbito do Orçamento Colaborativo, numa  
parceria com o Município do Porto, a Junta de 
Freguesia de Paranhos adquiriu duas carrinhas     
que irão apoiar os serviços da Freguesia, 
nomeadamente ao nível do transporte de crianças 
e jovens nas atividades promovidas pela autarquia.
Esta aquisição permitirá também a renovação da 
frota de viaturas da Freguesia que se traduziu num 
investimento de cerca de cinquenta mil euros.
Com estas viaturas a Junta de Freguesia irá 
substituir as que se encontram atualmente ao 
serviço, que irão ser entregues ao Sport Comércio 
e Salgueiros e ao Sporting Clube da Cruz, entidades 
que prestam um relevante serviço público a 
Paranhos.

> INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
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> CULTURA

Fado à Porta continua a animar 
os Paranhenses 

Nos meses de novembro e de dezembro, a 
iniciativa “Fado à Porta” visitou a Quinta de São 
Romão e a Escola Secundária Filipa de Vilhena. 
Ambas as sessões foram um sucesso! As salas que 
acolheram os músicos, os fadistas e o público 
estiveram repletas e todos deram o tempo aí 
despendido por bem empregue. Este projeto 
bem-sucedido continuará, nos mesmos moldes, 
durante o ano de 2020.

“A poesia andou no ar… fora de Portas” pelos mais 
diversos cafés e pastelarias da freguesia, continua a 
mostrar que “a poesia não é aquela coisa chata”, 
como diz Lourdes dos Anjos. Surpreendendo 
inúmeros paranhenses, alguns dos quais passaram a 
participar nestes encontros, recitando os seus 
próprios poemas. Na Casa da Cultura, as sessões de 
poesia decorreram de acordo com a programação 
habitual. Em cada sessão, conta com uma surpresa ou 
convidado especial. Em outubro, a editora Nau 
Catrineta esteve representada por quatro escritores, 
Eduardo Roseira, Fernando Couto Ribeiro, José 
Brandão e Sérgio Lizardo, autores dos livros de 
poesia “Sem vós”, “Os dias assim”, “Serrote Afiado” e 
“Sementes de Não Acontecidos”. Em novembro, o 
encontro de poesia foi dedicado ao Porto, tendo a 
pintora Helena Lemos cedido treze telas sobre a 
cidade, que embelezaram a sessão e também o 
espaço. Celebrando o aniversário do centenário do 
nascimento de Sophia de Mello Breyner, a última 
sessão de poesia foi preparada para prestar 
homenagem a esta Senhora. O evento contou com a 
colaboração da professora de História Helena Costa 
que apresentou dados da vida e obra de Sophia e da 
Associação Cultural - Deriva Criativa, com a 
Exposição coletiva serigráfica “6 poemas e 11 
desenhos para Sophia”.
Em 2020 as sessões do projeto “A Poesia anda no 
ar...” passam a realizar-se no segundo sábado de cada 
mês. Assim, com exceção de janeiro, em que vai à 
Escola, e de agosto, em que a Casa da Cultura está 
encerrada, no segundo sábado de fevereiro “A Poesia 
anda no ar...” decorrerá num café da freguesia, e no 
segundo sábado de março será na Casa da Cultura e 
assim sucessivamente. Participe, entrada livre!

Casa da Cultura de Paranhos promove visitas culturais 

No âmbito do projeto “Um mês uma Visita”, e 
respeitando as rotas do Norte, dos Livros e do 
Porto Contemporâneo, foram visitados o Museu de 
História e Etnologia da Terra da Maia, a Livraria 
Alfarrabista Moreira da Costa, e a Casa da Música.
O Museu de História e Etnologia da Terra da Maia 
localiza-se na vila do Castelo da Maia, e encontra-se 
instalado num edifício que funcionou como Paços 
do Concelho até ao ano 1902, e cujas origens 
devem remontar ao século XVIII. É um museu 
dedicado às terras da Maia e às suas povoações, 
onde originalmente pertenceu a freguesia de 
Paranhos. A base do museu é a coleção etnográfica 
Moreira de Figueiredo, recolhida no concelho 
durante as décadas de 1970/80, com o objetivo de 
registar, através de objetos, os mais destacados 
aspetos da ruralidade e do quotidiano local.
A Livraria Alfarrabista Moreira da Costa, situada na 
rua de Avis há 71 anos, foi fundada por José Moreira 
da Costa em 1902, na antiga Travessa da Fábrica. 
Sob administração da filha Elisa Duarte da Costa 
Ferreira Dias, grande conhecedora de livros, que 

acrescentou (Filha) ao letreiro da casa, esta livraria 
foi centro de tertúlias de distintos homens de letras 
e amantes de livros. Atualmente, na quinta geração, 
é Miguel Carneiro, trineto de Moreira da Costa que 
assume a gestão da casa, juntamente com a mulher, 
Susana Fernandes, e não medem esforços para 
manter uma das livrarias mais antigas da nossa 
cidade.
A Casa da Música é a principal sala de concertos do 
Porto. Foi projetada pelo arquiteto holandês Rem 
Koolhaas, como parte do evento Porto Capital 
Europeia da Cultura em 2001 e construída no local  
usado para recolha e reparação de carros elétricos 
que circulavam pela cidade do Porto, retratado na 
exposição de José Pedrosa. O edifício apenas ficou 
concluído em 2005 e rapidamente se transformou 
num ícone da cidade, sendo a sua arquitetura 
aclamada internacionalmente, nomeadamente pelo 
crítico de arquitetura do New York Times, Nicolai 
Ouroussoff , considerando “um edifício cujo ardor 
intelectual está combinado com a sua beleza 
sensual”.

Feira do Livro Solidária “Books Help!”

A Junta de Freguesia de Paranhos realizou mais 
uma “Books Help! – Feira do Livro Solidária”, 
entre os dias 7 e 19 de dezembro, na Casa da 
Cultura. À semelhança das edições anteriores, os 
visitantes puderam trocar um livro por um género 
alimentar / higiene ou 1€, a favor da Loja Social de 
Paranhos. O período de realização da Feira 
coincidiu com a sessão de Poesia dinamizada por 
Lourdes dos Anjos e Eduardo Roseira, a 
exposição de Joalharia Artesanal e a sessão de 
apresentação do livro de Poesia “Dialética – 
Caminhos de Liberdade” de Ana Albergaria e Rui 
Fonseca. Graças à generosidade de todos quantos 
participaram na “Books Help”, mais de 700 livros 
foram trocados por géneros alimentares e 
doações monetárias a favor da Loja Social de 
Paranhos. Obrigado a todos aqueles que nos 
visitaram e contribuíram para esta causa!

O Orfeão de Paranhos (OP) irá comemorar o seu 
6º Aniversário a 15 de fevereiro de 2020 onde os 
seus 75 coralistas vão cantar e encantar no 
Auditório Horácio Marçal da Junta de Paranhos 
pelas 21 horas. 
Este mesmo evento irá também contar com a 
participação de um grupo coral convidado e com a 
estreia do Grupo Instrumental e Vocal de Paranhos 
(GIVP). O GIVP é um projeto que iniciou a 25 de 
janeiro de 2019 e conta já com cerca de 20 
elementos, dedicados ao canto da música popular 
portuguesa e simultaneamente se dedicam ao 
estudo de vários instrumentos musicais, com alegria 

e muito entusiasmo.
O GIVP tem também o Maestro Sérgio Filipe 
Martins, como diretor musical e como 
Coordenadora Diana e Silva. Os ensaios decorem 
às sexta feiras no horário das 18,30 às 20 horas, no 
auditorio da Junta de Paranhos: Rua Álvaro 
Castelões nº 811 - Porto.
Agradecemos aos seguidores e apoiantes destes 
dois grupos, Orfeão de Paranhos e GIVP, as muitas 
manifestações de carinho dedicadas aos seus 
elementos e desejamos que 2020 traga a todos 
muita Paz e Saúde para que juntos possamos 
trabalhar com sucesso. 

Orfeão de Paranhos
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Tempo de balanço e de início de um novo ciclo

Quero iniciar esta pequena reflexão desejando a 
todos e a todas, votos de festas felizes em paz e 
sobretudo junto de todos aqueles que vos são 
próximos. Que o ano de 2020 seja repleto de 
projectos, desafios atingidos, e sobretudo de paz e 
de equilíbrio interno.
Nestes tempos de renascimento, em que qualquer 
que seja a nossa fé, costumamos  parar  para fazer 
balanços, quero aproveitar para, em conjunto, deixar 
aqui notas que devem ser entendidas como apelos e 
desejos de ano novo.
Não vos vou maçar com muitos desejos, mas só 
com cinco pequenos apontamentos.
O primeiro dos quais prende-se com a qualidade da 
nossa intervenção e da nossa interpretação do que é 
a Causa Pública. Tenho para mim que as Juntas são o 
primeiro referencial do Estado e que elas têm, da 
maneira como conjugam a intervenção dos 
fregueses, um papel multiplicador na qualidade da 
nossa Democracia. Por isso apelo a que participem, 
intervenham, questionem e sobretudo façam por 
ajudar os interventores políticos da vossa Freguesia a 
serem melhores.
O segundo ponto importante é reforçar a opção 
que temos de trabalhar para os esquecidos da 

Freguesia que são, entre tantos outros, as gerações 
que têm entre vinte e cinco e sessenta anos. As 
soluções que ajudem a melhorar a sua vida são 
contributos válidos a que tenhamos todos melhor 
qualidade de vida e que sejam reforçados os laços 
familiares, o pilar fundamental da coesão social em 
Paranhos. E fulcrais para um futuro saudável.
O terceiro ponto prende-se com a necessária ajuda 
a fomentar a ligação entre a Freguesia, a 
Universidade e o Politécnico que albergamos na 
nossa terra. A Milha do conhecimento que temos 
em Paranhos tem de interagir mais com a população 
que cá reside e, sobretudo, que faz de Paranhos mais 
do que o seu lar. São oportunidades perdidas as que 
todos os dias deixamos passar entre os dedos da 
mão.
O quarto prende-se com a necessária qualidade da 
nossa vida enquanto pessoas que escolheram 
Paranhos para viver trabalhar e fazer deles um 
referencial da sua existência. Precisamos 
urgentemente de novos espaços verdes (e o parque 
da Asprela, a iniciar obras no início do ano, será um 
grande passo em frente) e sobretudo aproveitar os 
que já existem. Vão ver o parque do Covelo e o que 
se prepara para lá. Parques e parques infantis  são os 

locais de convívio intergeracional e só com vida se 
podem manter como espaços verdes e espaços 
vivos.
Saia, conviva, e utilize os equipamentos que estão 
aos eu dispor, por favor faça-o.
Por fim quero dizer que o desígnio mais importante 
de Paranhos é pensar o seu futuro. E isso só se pode 
fazer com os contributos de todos. E não só dos que 
tiram do seu tempo para participar e tentar melhorar 
a causa pública.
Junto do Executivo e ou dos Partidos que compõem 
a Assembleia de Freguesia confie-lhes as suas ideias e 
projectos, para que Paranhos possa construir um 
futuro mais equilibrado e 
sobretudo mais inclusivo.
Renovo os meus votos de 
boas festas e desejo a 
todos os Paranhenses, 
o melhor para o seu 
futuro e dos seus.

Paulo Jorge Teixeira
Presidente da Assembleia
de Freguesia de Paranhos

No dia 12 de outubro demos inicio a mais uma 
edição do Projeto Entrelaçar. A primeira iniciativa 
do trimestre, levou pais e filhos a visitar a Galeria da 
Biodiversidade.
Instalada na Casa Andersen (residência de infância 
e juventude da escritora Sophia de Mello Breyner 
Andersen), ao longo das salas, 15 temas fazem 
parte da exposição permanente da galeria, e 
abordam os aspetos da diversidade biológica e 
cultural, sempre a par com a arte. Para uma melhor 
compreensão das exposições temáticas, os 
visitantes contactaram com modelos mecânicos e 
plataformas de multimédia e audiovisuais, 
culminando a visita com uma impressionante (de 
tão realista!), figura em tamanho real de Charles 
Darwin, “o pai da origem das espécies” onde foi 
inevitável todos tirarem uma fotografia.
Para completar a visita guiada à Galeria pais e filhos 
foram até à exposição Sharks, onde viram 50 
fotografias da autoria de Brian Skerry, um dos 
principais fotógrafos subaquáticos do mundo, e que 
deu ao presentes com certeza, um novo olhar 
sobre estes predadores do oceano (os tubarões) e 
a importância da sua proteção. Na exposição foi 
ainda possível entrar numa jaula de mergulho, uma 
instalação, na qual os adultos e crianças 

“A poesia andou no ar… fora de Portas” pelos mais 
diversos cafés e pastelarias da freguesia, continua a 
mostrar que “a poesia não é aquela coisa chata”, 
como diz Lourdes dos Anjos. Surpreendendo 
inúmeros paranhenses, alguns dos quais passaram a 
participar nestes encontros, recitando os seus 
próprios poemas. Na Casa da Cultura, as sessões de 
poesia decorreram de acordo com a programação 
habitual. Em cada sessão, conta com uma surpresa ou 
convidado especial. Em outubro, a editora Nau 
Catrineta esteve representada por quatro escritores, 
Eduardo Roseira, Fernando Couto Ribeiro, José 
Brandão e Sérgio Lizardo, autores dos livros de 
poesia “Sem vós”, “Os dias assim”, “Serrote Afiado” e 
“Sementes de Não Acontecidos”. Em novembro, o 
encontro de poesia foi dedicado ao Porto, tendo a 
pintora Helena Lemos cedido treze telas sobre a 
cidade, que embelezaram a sessão e também o 
espaço. Celebrando o aniversário do centenário do 
nascimento de Sophia de Mello Breyner, a última 
sessão de poesia foi preparada para prestar 
homenagem a esta Senhora. O evento contou com a 
colaboração da professora de História Helena Costa 
que apresentou dados da vida e obra de Sophia e da 
Associação Cultural - Deriva Criativa, com a 
Exposição coletiva serigráfica “6 poemas e 11 
desenhos para Sophia”.
Em 2020 as sessões do projeto “A Poesia anda no 
ar...” passam a realizar-se no segundo sábado de cada 
mês. Assim, com exceção de janeiro, em que vai à 
Escola, e de agosto, em que a Casa da Cultura está 
encerrada, no segundo sábado de fevereiro “A Poesia 
anda no ar...” decorrerá num café da freguesia, e no 
segundo sábado de março será na Casa da Cultura e 
assim sucessivamente. Participe, entrada livre!

Paranhos continua a respirar
Poesia 

Projeto Entrelaçar
> EDUCAÇÃO

experimentaram a sensação de estar no fundo do 
mar e nadar com tubarões.
Em novembro a atividade foi uma visita guiada à 
Casa da Música. Durante cerca de uma hora, um 
guia descreveu o edifício projetado pelo holandês 
Rem Koolhaas, explicando a arquitetura, as 
funcionalidades e a programação artística. 
Imaginada para assinalar o ano festivo de 2001, em 
que a cidade do Porto foi Capital Europeia da 
Cultura, a Casa da Música, foi o primeiro edifício 
construído em Portugal exclusivamente dedicado à 
Música.
Em dezembro, um mês de muito chocolate por 
tradição, o Entrelaçar levou as famílias a visitar o 
Museu Fábrica do Chocolate, em Viana do Castelo. 
Foi uma viagem desde a origem da planta do cacau 
(o cacaueiro), descoberta à 3000 anos, até à sua 
chegada à Europa, transportado por navegadores 
espanhóis. Ao longo de cinco salas todos viajaram 
no tempo, descobriram os benefícios do chocolate, 
as fábricas e marcas de chocolate portuguesas e 
ficaram a saber as etapas de transformação do 
cacao em chocolate e por fim assistiram a um 
workshop de produção de uma barra de... 
chocolate!

> CULTURA



Como já é tradição, no dia 8 de dezembro, 
decorreu a 62ª Volta a Paranhos, a mais antiga 
corrida de estrada do país, que percorre dez 
quilómetros da freguesia. No dia em o Sport 
Comércio e Salgueiros festejou o seu 108º 
aniversário, nem o frio e chuva demoveram os 
atletas a participar nesta popular prova da região do 
Norte. 
Mais um ano, a Junta de Freguesia de Paranhos 
apoiou esta iniciativa, bem como toda a população 
que saiu às ruas para incentivar e aplaudir todos os 
participantes. 
Na prova inscreveram-se mais de 2500 
participantes de todas as idades, dos quais 1857 
percorreram os 10km, na modalidade de corrida, e 
os restantes em caminhada de 4km sem fins 

Foi realizada no passado dia 5 de Dezembro a 
Conferência de Apresentação do Projecto 
Paranhos Re.Circular Social, financiado pelo 
programa JUNTAr do Fundo Ambiental e que 
consiste num conjunto de atividades organizadas 
em torno de três eixos de intervenção: Reparar 
Social, Loja Social e Zero Desperdício.
O projeto tem como objetivo principal promover a 
economia circular, através da promoção do 
aumento do tempo de vida de equipamentos, 
mobiliário e vestuário e do combate ao desperdício 
alimentar em Paranhos, tendo como destinatários 
prioritários os fregueses idosos, com dificuldades 
económicas e/ou com mobilidade reduzida, assim 
como as famílias residentes na Freguesia que se 
encontrem em situação de debilidade económica.

> INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
ReCircular Social: Economia Circular em Paranhos

Também no âmbito deste projeto, foram realizadas 
durante o mês de Novembro oficinas de reparação 
de pequenos eletrodomésticos e de renovação de 
roupas, dando visibilidade às duas novas valências 
do projecto e sensibilizando a população para a 
necessidade de Reparar e Renovar, dois dos pilares 
da Economia Circular.
A sustentabilidade do projeto é assegurada por 
ações que serão implementadas no período 
pós-projeto pelos funcionários da Junta, suportadas 
em parcerias estratégicas a consolidar com diversos 
parceiros locais.
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62ª Volta a Paranhos

> DESPORTO

Encontra-se a decorrer, até 14 de fevereiro de 
2020, o concurso de escrita denominado “As mais 
belas Cartas de Amor”, aberto a qualquer cidadão 
residente na área metropolitana do Porto. 
Este concurso pretende valorizar a escrita criativa 
como fonte de prazer, satisfação pessoal, conquista 
e realização, estimulando os processos de 
pensamento, de imaginação e de expressão de 
sentimentos. A temática das cartas deve centrar-se 
no Amor e nos Afetos.
Consulte as normas de participação no site da Junta 
de Freguesia de Paranhos ou na Casa da Cultura de 
Paranhos.
Partilha as suas cartas participando neste concurso.

Concurso "As mais belas Cartas de Amor"

> CULTURA

competitivos.
Na parte da competição e no setor masculino, o 
vencedor foi Fábio Oliveira (ACD São João da 
Serra), seguido de Rui Muga (Clube Académico de 
Mogadouro) e de Ruben Sousa (Sporting Clube de 
Portugal). No setor feminino o prémio ficou em 
casa com a experiente atleta Marisa Barros, com 
um tempo final de 34.39 minutos, sendo superior a 
Sara Pinho e a Jéssica Pontes.
A Volta a Paranhos é já uma prova emblemática da 
cidade Invicta que faz parte do calendário de 
“provas obrigatórias” a realizar pelos amantes de 
corrida. Faça sol, frio ou mesmo esteja a chover 
como ocorreu, amadores ou profissionais, os atletas 
marcam ano após ano presença nesta corrida.
E neste ano de 2020 não será exceção! 

O Pelouro da Educação levou a cabo de 18 de 
dezembro a 3 de janeiro, o ATL férias de Natal.
Apesar do tempo chuvoso cerca de 110 crianças 
das escolas de 1º ciclo da freguesia, tiveram oficinas 
de expressão plástica, aulas de zumba, expressão 
musical, participaram em workshops nos Centros 
de Educação Ambiental do Palácio de Cristal e da 
Quinta do Covelo, praticaram muito desporto e 
jogos tradicionais, prepararam e apresentaram um 
concerto de Natal.
Nos dias em que o sol apareceu ainda usufruíram 
de divertimentos no Porto e Gaia, como as pistas 
de gelo, roda gigante, carrosséis e rampas de gelo. 
Na segunda semana de férias, como já vem sendo 
tradição nestes ATL, foram visitar o maior pai natal 
do Mundo, que este ano trouxe a companhia, do 
mais pequeno pai natal, na cidade de Águeda.
Foram dias de descontração, convívio e diversão 
mas também de novas aprendizagens.

ATL Férias de Natal



Atividades para o próximo trimestre!
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CONTACTOS

Contacto de Proximidade na Freguesia de 
Paranhos

926 360 957
Este é o número direto para os idosos e 
comerciantes de Paranhos contactarem os 
agentes do Modelo Integrado de Policiamento de 
Proximidade, da Esquadra do Bom Pastor.

Siga-nos em:
www.jfparanhos-porto.pt
www.facebook.com/JFParanhos
www.instagram.com/freguesia.paranhos

Subscreva a nossa NEWSLETTER
através do e-mail: gci@jfparanhos.pt

Para mais informações contacte a Junta de 
Freguesia através do 225 020 046 ou 
geral@jfparanhos.pt

JANEIRO

EXPOSIÇÃO INDIVIDUAL DE PINTURA
“PAISAGENS”
De 11 a 24 – Inauguração dia 11, pelas 16h00
De José Nuno Carvalho
Entrada livre
Casa da Cultura de Paranhos

PROJETO ENTRELAÇAR
Dia 18 | 10h00
Visita guiada ao Pavilhão da Água
Para pais e filhos, entre os 6 e os 12 anos, que frequentam 
estabelecimentos de ensino de Paranhos
Inscrição obrigatória, a partir do dia 8 de janeiro, através do 
seguinte endereço: https://shorturl.at/ghkDL
Mais informações: geral@jfparanhos.pt

UM MÊS... UMA VISITA!
Dia 24 | 14h30 (J.F. Paranhos)
Rota do Vinho do Porto – Visita guiada às Caves da Real 
Companhia Velha, com oferta de prova
Vagas limitadas
Mais informações e inscrição: Casa da Cultura de Paranhos

APRESENTAÇÃO DO LIVRO ”ANTÓNIO, O 
OUTRO SALAZAR”
Dia 25 | 16h00
De César Santos Silva
Entrada livre
Casa da Cultura de Paranhos

“PORQUE HOJE É SEXTA...” - TALENTOS E ARTE II 
Dia 31 | 18h00
Grupo Coral dos Professores do Porto
Exposição patente até 7 de fevereiro
Entrada livre
Casa da Cultura de Paranhos

FEVEREIRO
FADO À PORTA
Dia 1 | 17h00
Entrada livre
Escola Sec. António Nobre | R. Aval de Cima, 128 
Paranhos

PASSEIO MENSAL A GOUVEIA/SERRA DA 
ESTRELA
Dia 5 – Inscrição
Dia 11 – Saída da Junta
Dia 13 – Saída do Regado
Dia 18 – Saída da Areosa
Recenseados em Paranhos
Custo: 15,00€ (transporte e almoço incluído)
Auditório da Freguesia de Paranhos

POESIA ANDA NO AR... FORA DE PORTAS!
Dia 8 | 16h00
Entrada livre
Café Ofir | Rua Dr. Adriano de Paiva, 321 – Paranhos

UM MÊS... UMA VISITA!
Dia 14 | 14h30 (J.F. Paranhos)
Rota da Ciência – Visita guiada ao Instituto Geofísico da UP, 
na Serra do Pilar
Vagas limitadas
Mais informações e inscrição: Casa da Cultura de Paranhos

6º ANIVERSÁRIO DO ORFEÃO DE PARANHOS
ENCONTRO DE COROS
Dia 15 | 21h00
Entrada livre
Auditório da Freguesia de Paranhos

EXPOSIÇÃO DE CINEMA
De 22 fevereiro a 6 março – Inauguração dia 22, pelas 16h00
De Rui Carreira
Entrada livre
Casa da Cultura de Paranhos

PROJETO ENTRELAÇAR
Dia 22 | 15h00
Visita guiada ao Museu da Farmácia
Para pais e filhos, entre os 6 e os 12 anos, que frequentam 
estabelecimentos de ensino de Paranhos
Inscrição obrigatória, a partir do dia 10 de fevereiro, através 
do seguinte endereço: https://shorturl.at/epAN0
Mais informações: geral@jfparanhos.pt

FESTA DE CARNAVAL
Dia 24 | 14h30
Baile de Máscaras
Centro de Convívio da Gruta de Arca de Água

“PORQUE HOJE É SEXTA...” – MÚSICA E CULTU-
RA DA LUSOFONIA: PORTUGAL 
Dia 28 | 18h00
Grupo Coral dos Professores do Porto
Entrada livre
Casa da Cultura de Paranhos

MARÇO
FADO À PORTA
Dia 7 | 17h00
Entrada livre
União Francos Figueirense | Rua de S. Dinis, 180 - Porto

PASSEIO MENSAL A VILA FLOR
Dia 11 – Inscrição
Dia 17 – Saída da Junta
Dia 19 – Saída do Regado
Dia 24 – Saída da Areosa
Recenseados em Paranhos
Custo: 15,00€ (transporte e almoço incluído)
Auditório da Freguesia de Paranhos

POESIA ANDA NO AR... “CARTAS DE AMOR”
Dia 14 | 16h00
Exposição “Cartas de Amor” patente até 20 de março
Entrada livre
Casa da Cultura de Paranhos

INSCRIÇÃO ATL FÉRIAS DE PÁSCOA
De 16 a 20
Junta de Freguesia de Paranhos
Mais informações e inscrições: geral@jfparanhos.pt

CAMPANHA SOLIDÁRIA DE PÁSCOA - RECOLHA 
DE BENS ALIMENTARES E PRODUTOS DE 
HIGIENE 
De 16 a 27
Pontos de recolha nas EB 1 de Paranhos, na Casa da Cultura 
de Paranhos e na Junta de Freguesia de Paranhos

UM MÊS... UMA VISITA!
Dia 20 | 14h30 (J.F. Paranhos)
Rota da Arquitectura – Visita guiada à Casa de São Roque
Vagas limitadas
Mais informações e inscrição: Casa da Cultura de Paranhos

PROJETO ENTRELAÇAR
Dia 21 | 10h00
Visita orientada ao Treetop Walk Serralves
Para pais e filhos, entre os 6 e os 12 anos, que frequentam 
estabelecimentos de ensino de Paranhos
Inscrição obrigatória, a partir do dia 9 de março, através do 
seguinte endereço: https://shorturl.at/cdntA
Mais informações: geral@jfparanhos.pt

CONCERTO DE MUSICA DE CÂMARA
Dia 21 | 16h00
Parceria com AMCC
Entrada livre
Capela do Cemitério de Paranhos

“PORQUE HOJE É SEXTA...” – MÚSICA E
CULTURA DA LUSOFONIA: CABO VERDE 
Dia 27 | 18h00
Grupo Coral dos Professores do Porto
Entrada livre
Casa da Cultura de Paranhos

ABRIL
EXPOSIÇÃO DE PINTURA “TRAQUINICES”
De 3 a 30
De Rubia Viegas
Entrada livre
Casa da Cultura de Paranhos

COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA
Dia 6 | 14h30
Centro de Convívio da Gruta de Arca de Água

CRUZEIRO NO DOURO

Estão abertas as inscrições para o Cruzeiro no Douro, que se 
realiza no dia 20 de abril de 2020, para recenseados na 
freguesia de Paranhos.
Se estiver interessado, para mais informações, contacte a 
Junta de Freguesia de Paranhos, através do 225 020 046 ou 

animação@jfparanhos.pt
A viagem decorrerá em função de um número mínimo de 
participantes, e inclui:
- Transporte de autocarro até ao Cais da Ribeira, dos locais 
habituais da freguesia;
- Viagem de barco até à Régua, com pequeno-almoço e 
almoço a bordo;
- Regresso de autocarro até ao Porto
Lugares limitados. Informe-se!

ATIVIDADES PERMANENTES
HIDROGINÁSTICA
2ª e 6ª | 11h00
4ª | 10h30 e 15h00
5ª | 10h30
Ginásio Holmes-Place

TARDES DE BAILE
3ª | 14h30
Parceria com a Associação de Ocupação Sadia do Lazer 
(AOSL)
Centro Convívio Gruta de Arca de Água

PEDALAR SEM IDADE
4ª | 14h00
Parceria com a Rotary Club Porto Portucale Novas Gerações
Edifício Transparente
Mais informações/inscrição: animacao@jfparanhos.pt

ATELIER DE MANUALIDADES
4ª e 5ª | 14h00
Parceria com a Escola Superior de Educação do Politécnico 
do Porto
Pólo Intergeracional de Paranhos

AULAS DE CAVAQUINHO
2ª e 3ª| 18h00-19h30
Parceria com o Grupo de Cavaquinhos de Paranhos
Junta de Freguesia de Paranhos

ORFEÃO DE PARANHOS
4ª| 21h00
Auditório da Junta de Freguesia de Paranhos

BIBLIOTECA DE PARANHOS
De acesso livre, com WI-FI
Dicionários, enciclopédias, revistas, obras literárias e livros 
para empréstimo domiciliário (aos sócios da Biblioteca), nos 
mais diversos domínios (ciências sociais, biologia, arte, 
história, religião, geografia, informática, literatura, psicologia, 
entre outros)
Horário de funcionamento:
2ª e 5ª | 09h30 às 12h50
3ª, 4ª e 6ª | 09h30 às 12h50 e das 14h00 às 17h30
Casa da Cultura de Paranhos

ATL DE PONTAS FREGUESIA DE PARANHOS
Atividades lúdicas e pedagógicas | Apoio ao estudo
De segunda a sexta das 08h00 às 09h00 e das 17h30 às 19h30

ESPAÇO DO CIDADÃO
2ª e 6ª| 9h00-17h00
Junta de Freguesia de Paranhos


