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Caros Concidadãos,

Esta edição do jornal Vida de Paranhos surge logo 
nos primeiros dias do novo ano. Depois deste 
período de Festas que espero, tenham sido 
agradáveis, torna-se necessário e fundamental 
perspetivar o novo ano com esperança de que 
possa ser um ano melhor para todos!
A Junta de Freguesia viu o seu Orçamento e Plano 
de Atividades para 2015 aprovado com boas notícias 
para a Freguesia. Logo à partida, com a boa notícia 
de que o nosso orçamento sobe pela primeira vez 
em 5 anos. São apenas mais 50 mil euros mas são 50 
mil euros preciosos para podermos trabalhar mais 
por Paranhos e pelos Paranhenses.
A gestão deste Executivo tem prioridades bem 
definidas e 2015 será na continuidade do rumo 
traçado. A Ação Social como prioridade e o trabalho 
de todos os Pelouros da Junta na prossecução do 
objetivo de fazer sempre melhor pela nossa Fregue-
sia. 
A situação do país, da cidade e inerentemente da 
Freguesia, condicionam a procura das soluções para 
os problemas sociais que enfrentamos enquanto 
sociedade. Soluções essas, na sua grande maioria, 
direcionadas ao apoio social aos mais desfavoreci-
dos. As respostas às necessidades, o espírito de 
partilha e a solidariedade, serão em 2015, como já o 
foram em 2014, uma preocupação de todos os 
Pelouros, nas atividades que promovem.
A partir de 2015, Paranhos será uma Freguesia Zero 
Desperdício. O lançamento deste projeto vai 
permitir à “rede” social ter à sua disposição um 
número de refeições para distribuir em unidose, 
formato take away, a muitas famílias de Paranhos que 
vivem no limiar da pobreza. Todos, podem e serão 
convidados a participar. Contamos consigo neste 
desígnio.
No Cemitério de Paranhos, a grande novidade será 
a entrada em funcionamento do novo serviço de 
cremação. Dentro de poucos meses, podemos 
iniciar este serviço tão necessário a Paranhos, ao 
Porto e ao Norte do País. Também aqui, somos 
inovadores: a primeira Junta de Freguesia a ter um 
equipamento deste tipo: 100% investimento e de 
gestão da Junta de Freguesia de Paranhos. Esta é só a 
primeira obra do complexo funerário que pretend-
emos ter no futuro. Posteriormente, virão os 
espaços de serviços (com marmorista, florista e 
cafetaria), e também as capelas de velação. Cada 
obra será realizada à medida das possibilidades 
financeiras da Freguesia. Boas contas, como é nosso 
apanágio. 
2015 será também um ano de reivindicação junto da 
Câmara Municipal para que nos sejam atribuídas 
mais competências. Continuamos a “não poder ter 
poder” para resolver os maiores problemas das 
populações: os problemas da via pública, as questões 
dos jardins e da limpeza urbana, a determinante 
questão habitacional, os parques infantis, a realização 
de pequenas reparações nos estabelecimentos de 
educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino 
básico, entre outras, que sabemos, são fundamentais 
para a qualidade de vida de todos!
Estamos mais próximos da população, temos maior 
conhecimento das suas dificuldades, 
podemos resolver melhor e mais 
rápido. A descentralização de 
competências dará mais respon-
sabilidade e é um objetivo, no qual 
trabalharemos junto da CMP 
para o alcançar.
Contamos consigo!

Alberto Machado
Presidente da Junta de
Freguesia de Paranhos



tipo de serviço. A obra, levada a cabo 
pela Junta de Freguesia de Paranhos e 
que vai ficar concluída dentro do prazo 
previsto, resulta de um anseio do atual 
executivo, liderado por Alberto 

Está agendada para breve, a inaugura-
ção do crematório de Paranhos, insta-
lado no cemitério desta Freguesia e 
que será o segundo espaço público do 
Concelho do Porto que presta este 

Machado, em criar uma resposta para o 
crescente aumento de pedidos de 
cremação, visto que o único crematório 
público da cidade existente, já não 
apresenta capacidade de resposta. Em 
toda a região Norte, apenas existiam 
dois crematórios públicos, o do Porto e 
o de Matosinhos. Com o crematório 
de Paranhos, a região norte passa a 
estar coberta por três espaços públi-
cos que prestam o serviço de crema-
ção, cujo processo não é poluente e 
está em sintonia com o meio ambiente.
Este novo serviço disponibilizado pela 
Junta, trará novos desafios de gestão 
para o Executivo, que vê neste projeto, 
uma oportunidade de reafirmar a sua 
capacidade de boas práticas na gestão 
do seu orçamento. Saliente-se que todo 
o custo da obra foi assumido pelo 

Vida de Paranhos02 destaque
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alheiras de chocolate, entre outras 
inovações na forma de consumir este 
alimento, cuja origem remonta às 
civilizações pré-colombianas da 
América Central. Originariamente, o 
chocolate era consumido pelos 
nativos na forma de uma bebida 
quente e amarga. Mais tarde, os euro-
peus passaram a adoçar e a misturar 
especiarias para adequá-lo ao seu 
gosto. Só muito mais tarde, com o desen-
volvimento industrial e novas técnicas 
culinárias, surgiu o chocolate com leite e 
depois na forma sólida. Ao seu consumo 
moderado, são atribuídos cada vez mais 
benefícios, entre eles, a sua propriedade 
antioxidante, a sensação de bem-estar. Há 
ainda estudos, que comprovam que o 
chocolate melhora o fluxo arterial e que 
é benéfico para a concentração! Com 
tantos benefícios associados, este é um 
certame que a Junta de Freguesia de 
Paranhos quer e vai repetir em 2015!

Durante 4 dias, o Jardim de Arca de 
Água transformou-se no lugar mais 
doce e irresistível da cidade do 
Porto! A 1ª edição deste evento na 
cidade, totalmente dedicado ao 
chocolate, realizou-se entre os dias 23 
e 26 de outubro, tendo feito as delícias 
de todos quantos se deslocaram ao 
Jardim de Arca de Água durante estes 
dias para provar as mais variadas 
formas de comer este alimento, que 
para muitos, é o alimento da alma. O 
chocolate invadiu este espaço, para 
regozijo dos mais gulosos, que não 
resistiram à tentação de experimen-
tar os saborosos tipos de chocolate 
que por lá puderam encontrar, numa 
harmonia de cheiros, cor e texturas! 
Para os mais novos, para além da 
panóplia de chocolates, o evento 
ofereceu ainda animação variada! Para 
além do chocolate nas formas mais 
tradicionais, foi ainda possível provar 
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orçamento da Junta de Freguesia, não 
havendo necessidade de recorrer a 
empréstimos bancários, ou a quaisquer 
outro tipo de apoios. Dessa vontade 
em fazer obra com finanças próprias, o 
executivo resolveu fasear a construção 
daquele que é o projeto maior e por 
isso, mais dispendioso: a construção do 
tanatório. Como anteriormente foi 
dado a conhecer, o crematório insere-se 
na 1ª fase de um projeto mais ambi-
cioso, que é a construção de um 
tanatório, que será edificado entre as 
ruas Dr. Manuel Pereira da Silva e Dr. 
Roberto Frias. Estima-se que daqui a 5 
anos, esta ambição esteja alcançada, para 
contribuir para o serviço de excelência 
que a Junta de Freguesia quer prestar a 
toda a população. 

Na Freguesia de Paranhos, o comércio 
tradicional tem conquistado mais 
adeptos, não só em clientes, mas 
também em lojistas empreendedores, 
que se aventuram na abertura de 
novos estabelecimentos comerciais, o 
que para a Junta de Freguesia é fator 
de contentamento e orgulho, pois vê 
em crescendo a oferta de serviços a 
toda a população. Os exemplos mais 
recentes são a renovação do Café 
Campo Lindo, no Largo com o 
mesmo nome, a abertura de uma 
retrosaria/loja de decoração na Rua 
de Monsanto (junto ao Jardim de Arca 
de Água), e a abertura de um novo 
conceito de lavandaria self-service, a 
Wash Science, na Rua Hernâni Torres. 
Ainda dentro desta visão de 
promoção, estímulo e apoio ao 
comércio local tradicional, a Junta     
de Freguesia de Paranhos, lançou        

Faça as suas compras no comércio tradicional de Paranhos!

este ano, o desafio a todos os      
Paranhenses, para que  fizessem as 
suas compras de Natal nas lojas de 
Paranhos, tendo ainda apoiado mais 
uma iniciativa do Cash Mob Porto, 
um grupo de pessoas que se reune 
mensalmente, com o intuito de fazer 
compras em lojas tradicionais. A 
edição de dezembro deste movimento, 
invadiu lojas de Paranhos e contou 
com a presença de Alberto Machado, 
que se juntou ao animado grupo, para 
fazer compras em Paranhos! 

projeto, não precisa ser entendido em 
música, basta vontade e disponibili-
dade para comparecer aos ensaios, 
que se realizam às quartas-feiras no 
Auditório da Junta de Freguesia de 
Paranhos, às 21h00.

Orfeão de Paranhos canta e já encanta!

Prestes a completar um ano de 
existência, o Orfeão de Paranhos, 
uma aposta do Pelouro da Cultura, 
está a ganhar estrutura, contando já 
com várias atuações públicas, pauta-
das por muito sucesso e outras tantas 
em agenda. A mais recente das 
atuações, aconteceu no âmbito do 
espetáculo “Fados a Nossa Senhora”, 
a convite da entidade organizadora, a 
Rádio Festival. Foi no palco do Teatro 
Sá da Bandeira, que sob a batuta do 
Maestro Sérgio Martins, os membros 
do Orfeão cantaram afinadamente, 
encantando o público presente, que 
acorreu em massa ao espetáculo. 
Se pretende juntar a sua voz a este 



Natal. As crianças presentes tiveram 
ainda direito a muito carinho, pintu-
ras faciais, balões, chocolates e 
diversão!
Também a Associação para a 
Inclusão do Longo da Vida, 
promoveu um evento que aliou 
dança, música e solidariedade, 
através de um magnífico espetáculo 
de dança aberto a toda a Freguesia, 
no dia 5 dezembro.   
São todas estas e outras mani-
festações de generosidade dos 
Paranhenses e das instituições da 
Freguesia para com a sua comuni-
dade, que fazem de Paranhos, uma 
Freguesia solidária para com 
aqueles que por vários motivos, se 
encontram num dado momento, 
numa situação de maior vulnerabi-
lidade.

Faculdade de Engenharia da Universi-
dade do Porto a maior parceira. A 
iniciativa que já se encontra no 
terreno, é conduzida pela Junta de 
Freguesia, juntamente com as IPSS 
locais, que asseguram a recolha e 
distribuição em unidoses, para serem 
doadas a quem se destinam.

Paranhos é sem dúvida uma Freguesia 
Solidária, como revela a enorme 
adesão com que a nova edição da 
Campanha de Natal para recolha de 
bens alimentares, produtos de higiene 
e roupa, foi acolhida na Freguesia, no 
mês de dezembro. Graças ao espírito 
solidário e de entreajuda de todos os 
Paranhenses, que muito enche de 
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gerar valor não só económico, mas 
também, valor social, pelas necessi-
dades que se vêem cobertas com 
novas respostas, como a abertura 
dos ATL de pontas, ou mesmo,       
do crematório da Freguesia de        
Paranhos. Estes são apenas dois 
exemplos que espelham o esforço 
deste Executivo para manter e se 
possível melhorar, a sua situação finan-
ceira, sem colocar nunca em questão, 
o desenvolvi-mento de atividades 
para o bem-estar da população.”
Neste segundo ano do mandato, 
começou-se a alterar a tendência de 
diminuição de verbas, passando de 
1.200.000€ em 2014 para os estima-
dos 1.250.000€ em 2015. De referir, 
que este aumento poderia ser mais 
acentuado, não fossem as quebras de 
algumas rubricas, como por exemplo, 
a perda de perto de 50 mil euros da 
PortoLazer por via do fim do contrato 
que permitia à Junta promover as 
AEC – Desporto, nas escolas EB1 de 
Paranhos, e o fim do acordo com a 
Segurança Social relativo ao acordo 
do Centro de Convívio da Gruta de 
Arca de Água, que se prevê chegue ao 

Orçamento para 2015 aprovado

Arrancou o projeto "Paranhos Freguesia 
Zero Desperdício, com a primeira 
distribuição de alimentos a famílias 
carenciadas da nossa Freguesia. O 
projeto representa, para o Presidente 
Alberto Machado, uma estratégia de 
apoio, fundamental para assegurar 
necessidades básicas das famílias. Para 
o Autarca, “tudo o que pudermos fazer 
para apoiar os agregados familiares 
carenciados será fundamental”. O 
arranque do projeto teve na REN a 
primeira empresa cooperante, que 
ofereceu uma avultada quantidade de 
alimentos em perfeitas condições de 
higiene e segurança. Depois da estreia 
da iniciativa, muitas outras distri-
buições já se seguiram, sinal que a 
iniciativa será acarinhada por toda a 
comunidade. Este é um projeto que 
só resulta com o trabalho articulado 
com cantinas, restaurantes e IPSS de 
Paranhos e de outras Freguesias da 
cidade. Alberto Machado, referiu 
“queremos que os excedentes dos 
eventos, dos restaurantes e das 
cantinas sejam canalizados para o 
projeto”, frisando ainda, que todas as 
instituições podem fazer parte desta 
rede de combate ao desperdício, 
basta que para isso, entrem em 
contacto com a Junta. O projeto que 
pretende reaproveitar refeições que 
não são utilizadas, terá na Cantina da 

Paranhos, Freguesia Solidária, já é também Freguesia Zero Desperdício! 

orgulho o Executivo, e de felicidade 
de todos quantos puderam beneficiar 
de tamanho espírito solidário, foi 
possível mais um ano, proporcionar 
um Natal mais confortável e acon-
chegante a centenas de famílias da 
nossa Freguesia, que sem essa 
generosidade, viveriam um Natal mais 
frio e triste que contou, como em 
anos e edições anteriores, como o 
precioso apoio das escolas E.B.1/JI 
Augusto Lessa; E.B.1/JI Bom Pastor ; 
E.B.1/JI Caramila; E.B.1/JI Costa Cabral; 
E.B.1/JI Covelo e E.B.1/JI Miosótis. 
Ainda no campo da solidariedade, a 
Junta de Freguesia manifesta o seu 
reconhecimento e agradecimento a 
toda a comunidade da Universidade 
Portucalense, sediada em Paranhos,   
que pelo quarto ano consecutivo 
ofereceu uma magnífica ceia de 
Natal, preparada com toda a         
dignidade e solenidade, a mais de 
220 pessoas carenciadas, sinalizadas 
pelo gabinete de serviço social da 
Autarquia. A todos os alunos,         
colaboradores e docentes, a Junta de   
Freguesia agradece esta manifesta-
ção de solidariedade e carinho pelos 
mais desfavorecidos, que com este 
evento, realizado no dia 12 de 
Dezembro, tiveram uma oportuni-
dade única de partilhar emoções, 
conviver e degustar os sabores de 

O orçamento e o plano de atividades 
para o ano 2015 foram aprovados no 
passado dia 29 de dezembro. 
Segundo o Presidente Alberto 
Machado, desde 2009, é a primeira 
vez que o orçamento regista uma 
subida, fruto da estratégia de gestão 
do atual Executivo. Desde 2001, e à 
semelhança do movimento demográ-
fico da cidade, que a Freguesia tem 
vindo a perder habitantes, o que se 
reflete numa descida das verbas desti-
nadas a Paranhos, dado que o orça-
mento da Junta de Freguesia, com-
posto por verbas do Fundo de Finan-
ciamento de Freguesias (Estado), e na 
sua componente do Protocolo de 
delegação de competências (Câmara), 
têm como base de cálculo de verba a 
atribuir, o número de pessoas recen-
seadas. Perante este cenário eminente 
e efetivo de diminuição do financia-
mento destes órgãos, a Junta de 
Freguesia, elegeu priorizar a única 
componente que está na sua 
dependência direta: as receitas 
próprias. O Presidente afirma que 
“através do aumento de serviços 
prestados à população, é possível 

fim já nos primeiros meses do ano. 
Apesar destas perdas, a Junta conse-
guiu manter o saldo positivo, por via 
de nova receita própria proveniente 
do IMI urbano (1% – previsto na Lei 
73/2013), cerca de 50 mil euros a 
mais para 2015. Ainda para o ano de 
2015, Alberto Machado prevê um 
crescimento na ordem 15 mil euros 
das receitas dos ATL e cerca de 50 mil 
euros das receitas do cemitério, 
afirmando ainda “que o rigor, a inova-
ção e a transparência, princípios 
adotados desde 2002, continuarão a 
ser os nossos pilares orientadores e a 

nossa opção estratégica de ação.” O 
Presidente reconhece que não tem 
conhecimento de muitas mais Fre- 
guesias com esta capacidade de gerar 
valor, afirmando ainda que “seremos 
por mais um ano, assistencialistas, 
procurando que em 2016 já não seja 
necessário tanto apoio imediato às 
situações de incerteza e privação. 
Com uma Freguesia solidária, equili-
brada, coesa e participativa, não é 
demais sonhar que um dia todos 
possam ser felizes e viver a vida que 
desejam. É esse o nosso principal 
objetivo!”



apenas aos reformados e pensionistas 
da nossa Freguesia, realizado para 
comemorar o Dia de São Martinho. 
São Martinho, que juntou mais de 200 
pessoas em celebração! Dita a 
sabedoria do povo, que no dia de S. 
Martinho, castanhas, pão e vinho. O 
ditado popular evoca a tradição de 
comer as castanhas e de provar o vinho 
novo. A Junta de Freguesia de Paranhos, 

AÇÃO SOCIAL

postela foi o lugar eleito, com visita aos 
lugares mais emblemáticos da cidade 
do apóstolo, com passeios pelas ruas e 
ruelas vibrantes apinhadas de peregri-
nos oriundos dos quatro cantos do 
mundo. O mês de novembro, reservou 
à população, uma visita ao interior 
norte de Portugal, até ao Concelho de 
Valpaços, para apreciar e conhecer a 
recôndita Freguesia de Carrazedo de 
Montenegro, que tem, entre outro 
património de relevo, a igreja matriz do 
século XVIII de estilo neo-clássico com 
decoração barroca. Antes do destino, 
houve tempo para uma paragem e 
descoberta por Guimarães. Ainda na 
saga dos passeios, damos destaque 
também àquele que se destinou 

Passeios mensais: convívio, bem-estar e capacitação!
No mês de outubro, reiniciou-se o 
programa de Passeios Mensais que o 
Pelouro da Ação Social tem vindo a 
realizar ao longo do ano 2014. Estes 
passeios, abertos a todas as pessoas 
maiores de idade e recenseadas na 
Freguesia de Paranhos, proporcionam 
aos participantes momentos de 
convívio, conhecimento cultural, 
turístico e gastronómico. Para muitas 
pessoas estes passeios representam a 
novidade dos locais, das gentes e 
costumes, para outros, representam o 
recordar e reavivar memórias de locais 
já visitados, mas para todos, represen-
tam sem dúvida, capacitação e bem-
estar, gerada pela quebra na rotina 
diária. Em outubro, Santiago de Com-

não podia deixar de celebrar o santo 
que evoca o outono. No dia 11, foram 
mais de 200, os idosos que celebraram 
tão emblemática data, com um passeio 
a Coimbra e almoço em Águeda, onde 
as castanhas foram rainhas.  A animação 
instalou-se entre os presentes, com 
música e dança, que se prolongou até à 
hora de regresso. Os próximos meses, 
reservam passeios a novos destinos!

exposição temporária sobre o envelhe-
cimento ativo que esteve patente, e de 
praticar exercício para o corpo e para a 
mente!  
O nível de satisfação e de qualidade de 
vida dos idosos está intimamente 
relacionado com a forma como vivem o 
seu dia a dia, e com o nível de saúde que 
têm. O convívio e a promoção de bons 
momentos de interação social, são 
fundamentais para manter ou mesmo 
fazer aumentar os níveis de satisfação. A 
nível social, a Junta de Freguesia de 
Paranhos tem a preocupação de realizar 
atividades que contribuam para que os 
seus idosos estejam ativos, e se sintam 
em companhia, lutando contra o 
isolamento, mesmo daqueles que 
vivendo acompanhados sentem solidão, 
gerada pela impossibilidade de relações. 
Os centros de convívio da Gruta de 
Arca de Água e Cantinho dos Avós, da 
inteira responsabilidade da Junta, estão 
em permanente atividade e abertos a 
todos quantos desejem participar nas 
suas atividades regulares, como as 
tardes de baile, manualidades, participa-

No âmbito da comemoração do Dia 
Internacional das Pessoas Idosas, 
celebrado a 01 de outubro, data criada 
na Assembleia Mundial sobre envelhe-
cimento, promovida pela ONU, 
realizada em Viena, em 1982, com o 
objetivo de qualificar a vida dos mais 
velhos através da saúde e da integração 
social, a primeira semana deste mês, foi 
dedicada aos mais velhos, com uma 
panóplia de atividades, realizadas para 
promover e sensibilizar para a 
importância do envelhecimento ativo. 
A Junta de Freguesia de Paranhos 
associou-se à Unidade de Cuidados 
na Comunidade de Paranhos, que 
organizou 7 dias dedicados aos senio-
res, com atividades no Centro Comer-
cial Dolce Vita Porto. Quem por lá 
passou, teve oportunidade de ver a 

Saúde em destaque na Semana do Idoso

É uma regra lapidar dos princípios do 
Estado de Direito democrático e da 
separação de poderes. Plasma-se na frase 
que, por estes dias, é incessantemente 
repetida por todos os quadrantes políti-
cos: “À Justiça o que é da Justiça, à Política 
o que é da Política”.
Mas no mediatismo corrosivo do nosso 
tempo, sempre os assuntos são mistura-
dos na praça pública, com um resultado 
que “machuca” gravemente os partidos, 
os políticos, a Justiça, e os seus principais 
agentes.
O Partido Socialista deu um elevado 
exemplo, no seu recente congresso, no 
sentido de que é possível pensar autono-
mamente, pensar política e alternativas, 
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O segredo de justiça e a lenda de El-Rei D. Sebastião
sem esquecer afetos e sentimentos. E é 
esta linha que julgo dever constituir, para 
todos os cidadãos, independentemente 
das opções políticas, um desafio a que 
temos de dar corpo nos próximos 
tempos.
Trata-se de um repto difícil, já que o 
mundo mediático, que se alimenta de 
“fugas”, sabiamente temperadas por 
quem deveria zelar pelo tão “cristal-
izado” segredo de justiça, não vai deixar 
de fazer as notícias circular ; o que é, o 
que não é, o que fez, o que deixou de 
fazer.
De facto, o segredo de justiça é algo que 
parece estar mesmo cristalizado, como 
peça da história jurídica do qual apenas 

sobrevive o nome, num mausoléu do 
Direito.
E daí o facto de - apesar do esforço de 
muitos em separar as águas - nos 
perguntarmos amiúde se pode a 
Democracia ser justa, ou a Justiça 
democrata?
É que, independentemente da culpa, do 
dolo, da responsabilidade, ou não, há 
todo um circo que parece destituído de 
sentido, longe da discrição e de uma 
certa sobriedade a que a Justiça deve dar 
corpo, sobretudo quando em causa 
estão relevantes figuras públicas.
Ter jornalistas de sobreaviso e câmaras à 
espera de um certo facto mancha uma 
imagem austera – a da “dura lex sed lex”, 

que a justiça tem por obrigação manter. 
Caso contrário, o princípio da separação 
de poderes, independentemente de cada 
situação judicial, arrisca-se a ser mais uma 
lenda, qual D. Sebastião perdido no 
nevoeiro…
E depois há os “timings”, sendo os mais 
interessantes os políticos, aqueles que nos 
fazem ler de forma enviesada, o percurso 
impoluto da justiça.
Resta saber se todos acreditamos 
em coincidências. Eu não quero 
acreditar, mas que as há…

Vítor Monteiro 
Presidente da Assembleia
de Freguesia de Paranhos

dia 16 de dezembro, e que juntou 
utentes dos dois espaços de convívio 
da Junta, numa tarde, em que apesar do 
frio, se revelou aconchegante, com um 
lanche composto pelas iguarias da 
época, música e baile. Foi sem dúvida, 
uma tarde cheia de emoções, já que 
para muitos idosos que vivem sozinhos, 
esta festa reveste-se de um simbolismo 
muito especial.

ção em ações especiais, como a mais 
recente em que o Cantinho dos Avós, 
participou na exposição de anjos de 
Natal, patente no Centro de Educação 
Ambiental da Quinta do Covelo, com 
um belíssimo anjo elaborado apenas 
com materiais reutilizados! Referencia-
mos ainda a já tradicional Festa de 
Natal, realizada no Centro de Convívio 
da Gruta de Arca de Água, no passado 



fazerem novos amiguinhos.
Entre as inúmeras atividades 
programadas para que ocupassem o 
tempo de forma educativa, divertida e 
saudável, podemos destacar a visita ao 
maior presépio do mundo em movi-
mento, em São Paio de Oleiros, work-
shops de manualidades alusivas à 
quadra de Natal, onde todos deram 
asas à imaginação e criatividade, 
atividades desportivas, encontros 
intergeracionais, visita ao museu do 
vinho do Porto, experiências científi-
cas no Laboratório Aberto do 
IPATIMUP, uma empolgante visita ao 
aeroporto e aerolândia, entre muitas 
outras. 

O Projeto Entrelaçar regressou para 
mais um ano recheado de variadas e 
educativas atividades para pais e filhos. 
A 5ª edição do Projeto Entrelaçar 
regressou em grande, com o espetá-
culo, promovido pela Escola de Música 
de Santa Cecília, para celebrar o dia 
Mundial da Música! "Fauna & Flora", 
assim se chamou o concerto recheado 
de canções com lengalengas, cantilenas, 
trava-línguas e parlendas, onde se 
apelou à criatividade e interação em 
família, explorando brinquedos e 
instrumentos inventados, despertando 
talentos e muitos, muitos sorrisos. 
“As árvores do Parque da Cidade”, foi 
o título dado a um workshop de 
educação ambiental e manualidades, 
com orientação de Luísa Fontes, que 
teve lugar no Parque da cidade e em 
que as árvores deste espaço da cidade, 
receberam as atenções dos partici-
pantes.
Quero ser Escuteiro foi o mote para 
outro encontro intergeracional do 
Entrelaçar, em que pais e filhos 
realizaram uma divertida sequência de 

No mês de outubro, o Hospital 
Pediátrico Integrado, em colaboração 
com o Serviço de Oftalmologia do 
Centro Hospitalar de São João, e 
com a colaboração da Junta de   
Freguesia de Paranhos, organizou 
rastreios oftalmológicos nas IPSS de 
Paranhos em que existe a valência 
berçário e creche, dedicando ainda 
uma manhã de sábado a rastreios 
oftalmológicos de fatores ambliogé-
nicos, dirigidos a todas as crianças 
entre os 12 e os 24 meses, idade 
ideal para a deteção de eventuais 

Rastreio Oftalmológico realizado a bebés

No dia em que mundialmente se 
assinala da Diabetes, 14 de novem-
bro, a Unidade de Saúde Familiar do 
Covelo, com o apoio da Junta de 
Freguesia de Paranhos, promoveu 
um dia aberto a toda a comunidade 
para que a assistência teve oportuni-
dade de colocar dúvidas, trocar e partilhar 

Diabetes em debate

Apresentação do Livro “Histórias da Ajudaris, 2014”

Em dezembro, os alunos das escolas 
básicas de Paranhos e respetivos 
encarregados de educação assisti-
ram à apresentação do livro 
“Histórias da Ajudaris`2014”, cuja 
edição contou com o apoio da Junta 
de Freguesia de Paranhos. Este livro, 
escrito por crianças e jovens, para 
ajudar outras crianças, contou com 
a par ticipação dos alunos das esco-
las de Paranhos, desde o Jardim-de-
infância ao 9º ano de escolaridade.  
Foram alguns destes jovens escri-
tores, nomeadamente da E.B. 1/JI 
da Caramila, de Costa Cabral e de 
São Tomé, que deram voz e vida às 
suas próprias histórias, num final de 
tarde cheio de emoção, em que não 
faltaram surpresas. A maior, foi sem 
dúvida a presença do cantor Nuno 
Ribeiro, aluno da Escola de Música 
de Santa Cecília e finalista do 
programa The Voice, que cantou e 
encantou miúdos e graúdos com a 
sua simpática e agradável presença 
e voz inconfundível, que não se 
poupou a dar autógrafos aos mais 
novos, no final da atuação.
Todas as crianças presentes no 
evento receberam das mãos do 

Presidente, um exemplar do livro, 
como forma da Junta de Freguesia 
agradecer e manifestar o orgulho 
sentido, pela participação das 
crianças de Paranhos, neste 
projeto de âmbito nacional.
O livro, faz par te de um de muito 
projetos da Ajudaris, associação 
par ticular de carácter social e 
humanitária de âmbito nacional, 
sem fins lucrativos, que luta diari-
amente contra a fome, pobreza e a 
exclusão social. Histórias da 
Ajudaris, criado em 2009, 
concretiza-se na edição de um livro, 
em que os escritores são crianças. 

Com o propósito de for talecer 
hábitos de leitura e escrita; 
promover a inclusão e a integração 
social através da ar te; desper tar a 
solidariedade; aproximar a escola 
das famílias e da comunidade; 
fomentar a interação entre gera-
ções e impulsionar o voluntariado, a 
Ajudaris lança temas chave, que são 
desenvolvidos pelos mais novos, 
com o apoio dos respetivos profes-
sores e encarregados de educação. 
No entanto, a imaginação, a magia e 
a criatividade, é toda dos mais 
novos! 

EDUCAÇÃO
Entrelaçar -  o projeto que agita gerações!

jogos de equipa, orientados pelo Agru-
pamento 740 - Escuteiros N.ª Sr.ª da 
Areosa.
Em novembro, e no âmbito da 
comemoração dos 25 anos do 
Instituto de Patologia e Imunologia 
Molecular da Universidade do Porto - 
IPATIMUP, o projeto Entrelaçar convi-
dou pais e filhos a conhecer este 
importante centro de investigação da 
nossa Freguesia. Todos puderam 
desfrutar de uma manhã cheia de 
intensidade e muita informação, ao 
longo da qual, tiveram oportunidade de 
conhecer e falar com os cientistas, 
explorar os laboratórios e participar 
em experiências demonstrativas. 
Capoeira, foi o desafio lançado para 
mais uma sessão deste projeto, em que 
os ritmos afro-brasileiros fizeram as 
maravilhas de todos que entusiastica-
mente experimentaram esta forma de 
expressão cultural.
Com o aproximar do Natal, o Projeto 
Entrelaçar realizou um workshop de 
manualidades, orientado por Maria do 
Céu Cacheira, numa manhã onde a 
criatividade não conheceu limites. 
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Para os mais novos, o Natal começa 
mais cedo com a pausa das atividades 
letivas, o que para a grande maioria 
dos pais, por não terem muitas alter-
nativas onde deixarem os filhos, se 
transforma num verdadeiro problema. 
A Junta de Freguesia de Paranhos, 
com o intuito de proporcionar umas 
verdadeiras e merecidas férias às 
crianças e também facilitar a vida de 
muitos pais e encarregados de educa-
ção, proporcionou um diversificado 
programa de férias que encantou 
meninas e meninos entre os 6 e os 10 
anos de idade, inscritos nas Férias de 
Natal dos ATL de Pontas.
Entre os dias 17 de dezembro de 
2014 a 2 de janeiro de 2015, os ATL 
de Pontas das EB1 Augusto Lessa, 
Bom Pastor, Costa Cabral e Covelo, 
mantiveram-se em funcionamento 
das 8h00 às 19h00,  permitindo aos 
pais manterem a sua rotina de 
trabalho, já que os lanches e almoço 
estavam também assegurados, e 
deixando os mais novos com tempo 
para se dedicarem a imensas e atrati-
vas atividades e ainda tempo para 

Férias de Natal de ação e imaginação!

problemas oftalmológicos que mais 
tarde poderão ser irreversíveis. 
Desta forma, os pais, cujos filhos não 
se encontram integrados nas IPSS da 
Freguesia, tiveram também opor-
tunidade de realizar este importante 
exame aos seus bebés.

experiências. A celebração do Dia 
Mundial da Diabetes, tem como 
finalidade primária chamar a atenção 
das entidades oficiais, dos profis-
sionais de saúde, da comunicação 
social e da comunidade em geral 
para a problemática da Diabetes 
Mellitus. 
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Verteatro regressou ao palco da Junta de Freguesia

taram um espetáculo onde a interação 
com o público foi uma constante,   numa 
apresentação que misturou na perfeição 
spoken word, música, teatro e comédia. 
O festival encerrou com chave de ouro, 
com a peça infantil, “O inventor de 
ideias”, apresentado pelos Patchwork. 

O Festival Verteatro, organizado pelo 
TIPAR com o apoio da Junta de Fregue-
sia de Paranhos, é já um ícone do teatro 
portuense, que se realiza há 18 anos. 
Este ano não foi exceção, e à seme-
lhança de edições anteriores, o 
Auditório da Junta de Freguesia de 
Paranhos, recebeu excelentes Compa-
nhias e Grupos, com apresentações 
extra-ordinárias, entre eles, o grupo 
Fado Violado, com Ana Pinhal na voz, 
Francisco Almeida na guitarra espanhola 
e David Baltazar no contrabaixo, este 
trio consegue transformar o fado 
tradicional, conferindo-lhe sonoridades 
flamencas. Estupendo e Inuendo são um 
grupo de dois performers que apresen-

CULTURA E DIVULGAÇÃO DO PATRIMÓNIO
Foi no mês de outubro, que a comuni-
dade escolar de Paranhos teve opor-
tunidade de se encontrar com o escri-
tor Fernando Cardoso. O encontro, 
aberto a toda a comunidade, decor-
reu no âmbito das comemorações 
do aniversário do Colégio D. Duarte 
e marcou o lançamento a nível nacio-
nal do seu mais recente livro, "O 
Tesouro da Infância", um livro desti-
nado às crianças, aos pais, aos educa-
dores de infância e aos professores do 
ensino básico.  Na sessão, que colocou 
frente a frente, autor e leitores, o escri-
tor portuense de livros infanto-juvenis, 

Encontro literário com o escritor Fernando Cardoso

mostrou-se totalmente disponível 
para ler excertos, falar da sua última 
obra e partilhar com os mais novos a 
sua experiência enquanto escritor.

Poemas, música e solidariedade

As sessões de “A Poesia anda no ar...” 
regressaram com o mês de outubro, 
e repetiram-se no primeiro sábado 
dos meses seguintes, como vem 
sendo habitual, dando a conhecer a 
obra de vários poetas, pela voz de 

outros escritores ou amantes de 
poesia, como Ana Maria Roseira, 
Lourdes dos Anjos, entre outros, que 
de forma altruísta emprestam a sua 
voz e sentimento a cada poema dito, 
acompanhados pela música de 
Eduardo Roseira. Maria Virgínia Mon-
teiro, Oliveira Guerra e Fernando 
Pessoa foram alguns dos poetas cujos 
textos inspiraram e fizeram sonhar os 
presentes. Lembramos que estas 
sessões de poesia revestem-se ainda 
de um carácter social, sendo os 
presentes, convidados a ofertar um 
bem alimentar, que reverte a favor de 
instituições de solidariedade da nossa 
Freguesia.

Um mês, um Museu...?

III Encontro de Grupos de Cavaquinho
O Pelouro da Cultura e Património 
realizou em Dezembro o III Encontro de 
Grupos de Cavaquinho, que tem como 
principal objetivo, divulgar este instrumento 
nacional tão popular e peculiar, bem como, 
difundir e estimular os vários grupos que se 

dedicam ao ensino e divulgação do 
cavaquinho. Participaram neste III Encontro 
a Escola Dramática e Musical de Milheiros, o 
Grupo de Cavaquinho de Santa Isabel, de 
Canelas, e o Grupo de Cavaquinho da 
Universidade Sénior Rotary de Matosinhos. 

O projeto “Um Museu?”, continua a 
proporcionar visitas culturais a museus 
da nossa cidade, dando a conhecer 
curiosidades, aspetos culturais e patri-
moniais que revelam a história da 
cidade e do país. Estas visitas extra-
polam a vertente cultural, pois têm 
ainda uma função social, que passa 
pela promoção do convívio e do 
estabelecimento de relações entre o 
grupo de participantes de cada visita. 
Para grande satisfação, o número de 
pessoas interessadas nestas visitas 
culturais tem vindo a crescer, sinal que 

as pessoas, se mostram cada vez mais 
interessadas e disponíveis para alargar 
conhecimentos e enriquecerem-se 
cultural e socialmente. 
O Museu do Vinho do Porto, o Museu 
Nacional da Imprensa, onde os visitan-
tes tiveram oportunidade de experi-
mentar técnicas de impressão antigas, 
e o Museu Militar do Porto, foram os 
locais eleitos para as visitas entre 
outubro e dezembro. As pessoas 
interessadas em participar no projeto 
“Um Museu?”, devem contactar a 
Casa da Cultura de Paranhos. 

A Casa da Cultura de Paranhos tem 
vindo a assumir uma importância 
crescente e uma relevante visibilidade 
enquanto pólo de divulgação e 
promoção da cultura na cidade do 
Porto, em particular na Freguesia de 
Paranhos, dando a conhecer e a 
promover o trabalho de inúmeros 
artistas, mas sobretudo, pelo trabalho 
de aproximação que tem feito entre 
diversas manifestações culturais e a 
comunidade. Podemos elencar a apre-
sentação do livro “Foi só um sonho» da 
autoria de Leonor Salgueiro, natural do 
concelho de Ponte de Sor, e editado 

Casa da Cultura, um espaço aberto à arte e às letras
pela Chiado Editora. A exposição 
“Rostos”, uma exposição dos trabalhos 
da pintora Anabela Mendes da Silva, a 
sessão /tertúlia com o jornalista Jaime 
Froufe de Andrade, cuja temática se 
centrou no seu livro, "Não sabes como 
vais morrer: 7+1 Histórias de Guerra", 
a exposição “Economistas Amadores 
de Pintura”, organizada pela Ordem 
dos Economistas, passando pela vasta 
gama de oferta formativa em línguas, 
como espanhol, mandarim, inglês, 
alemão, italiano, pintura, costura criativa, 
flauta transversal, português para 
imigrantes e teatro.
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INOVAÇÃO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO
E CONHECIMENTO

Durante o mês de Dezembro, a Casa da 
Cultura organizou e acolheu uma Feira de 
Artesanato, com o intuito de promover o 
envolvimento da comunidade local e o 
trabalho de pessoas que elaboram 
produtos artesanais, seja de forma exclu-
siva, ou como forma de complemento de 
outros rendimentos. A feira, patente 
durante o mês de eleição para ofertar 
familiares e amigos, esteve aberta todos 
os dias úteis, durante sete horas e durante 
dois sábados, dando oportunidade à 
população de adquirir comodamente, 
peças únicas, a preços atrativos e centra-
dos no mesmo local! Quem por lá 
passou pode provar e comprar delicio-
sas compotas e bolachas, mas não foram 
só os produtos alimentares a centrar a 
atenção. Uma vasta gama de outros 

Feira de Artesanato promove artistas locais.

A quadra natalícia prolonga-se por 
janeiro, até ao Dia de Reis, celebrado 
na noite de 5 para 6, dia que assinala a 
veneração aos três Reis Magos. Como 
forma de celebrar este dia, que marca 
ainda o final das celebrações de Natal 
para os católicos, o Rancho Folclórico 
de Paranhos, com a colaboração da 
Junta de Freguesia, realizou no dia 3, 
o XIII Encontro de Cantares do 
Natal aos Reis – Cantar ao Menino, 
na Igreja de N.ª Senhora da Areosa. 
Para além da atuação do Rancho 
Folclórico de Paranhos, o encontro 

XIII Encontro de Cantares do Natal aos Reis 

10km da prova, nem para reter em 
casa a imensidão de apoiantes e curio-
sos. Leonor Carneiro, atleta do Sport-
ing, foi a vencedora na categoria 
feminina e o etíope Getinet Gedame 
venceu na categoria masculina.

Decorreu no passado dia 8 de dezem-
bro, a 57ª edição da já mítica prova de 
atletismo "Volta a Paranhos" e a 
Caminhada Pais e Filhos, que juntou 
pessoas de todas as idades, oriundas 
dos mais variados pontos do país, 
que chegaram sozinhas, aos pares ou 
em grupos organizados, transfor-
mando as artérias de Paranhos, num 
misto de cor, agitação e muita alegria. 
Comum a todos os participantes, foi a 
boa disposição que se manifestou nos 
rostos de todos e na indumentária 
altamente criativa de alguns. O frio 
que se fez sentir nessa manhã de 
feriado, não teve força suficiente para 
fazer desistir os 1.798 concorrentes 
que passaram a meta, decorridos os 

DESPORTO, JUVENTUDE E
ATIVIDADES RECREATIVAS

Volta a Paranhos cada vez com mais participantes

Corta-mato escolar

O UP! esforça-se por concretizar 
eventos que promovam a participa-
ção da comunidade da nossa Fregue-
sia, seja através de iniciativas próprias, 
seja através das parcerias e da rede 
estabelecida com os membros, e das 
associações que apoia. Nesta linha, 
foram várias as atividades que o UP! 
organizou ou apoiou, nomeadamente, 
a realização do UP Market, o Dia 
Aberto ao Neurofitness, organizado 
pelo Projeto Vivamente, que propor-
cionou uma tarde com jogos lúdicos, 
dinâmicas de grupo, relaxamento, 
música, dança, oficinas variadas e um 
saboroso piquenique partilhado por 
todos. A MDC Psicologia & Formação, 
realizou uma sessão de sobre a 

UP! solidário, aberto à comunidade
doença de Alzheimer. Já a Associação 
CAOVIDA, realizou um seminário “Só 
mais um miminho”, com o objetivo de 
alertar para os perigos da obesidade 
infantil. 
Já perto do Natal, o UP, desafiado pela 
ANAP, associou-se ao seu projeto: 
“Este Natal leve uma estrela consigo!". 
A ANAP pediu às crianças que apoia 
para escreverem o seu prato favorito 
numa estrela. O desafio consistiu em 
que as pessoas apadrinhassem uma 
estrela e doassem os ingredientes 
para confecionar o prato. No UP!, os 
membros abraçaram o desafio sem 
reservas, na certeza que este Natal 
fizeram uma criança sentir-se muito 
especial!

contou ainda com as participações do 
Grupo Folclórico e Etnográfico de 
Belide, do Grupo Cultural Os 
Medroenses e do Grupo de Danças e 
Cantares de Cortegaça. 

Não obstante a valência de arrenda-
mento de espaços, a Junta de Fregue-
sia de Paranhos disponibiliza gracio-
samente as salas deste equipamento 
a diversas associações ligadas ao 
terceiro setor, a iniciativas e eventos 
solidários pontuais, ou regulares, que 
de outra forma não teriam oportuni-
dade de os realizar. A par destas 
cedências de espaço, que permitem a 
muitos projetos sociais canalizar recur-
sos financeiros para outros propósitos 
que não o arrendamento de espaços 
para desenvolver as suas iniciativas, o 
UP continua também a apoiar o 
projeto Gula 4 Good, que organizou 
um animado e solidário magusto de 
fundraising. Um magusto solidário, em 
que a multa pedida aos participantes, 
reverteu para ser investido no 
próprio projeto Gula 4 Good, mas 
também para o porjeto social Zé 
Picolé, cujo objetivo, através da criação 
e venda de picolés, é proporcionar 
novas oportunidades profissionais a 

UP! Ajuda a Mudar o Mundo!

pessoas em situação de desemprego 
de média e longa duração, com uma 
aposta clara na formação das mesmas. 
Esta cumplicidade entre projetos, 
voltou a manifestar-se com a organiza-
ção de um delicioso e solidário 
almoço de Natal, que reuniu no UP 
mais de 40 pessoas, entre particulares, 
membros do UP e representantes de 
algumas instituições, à mesma mesa. O 
valor do almoço, reverteu para ambos 
os projetos, que se encontram em fase 
de arranque, e portanto, numa fase 
em que todas as receitas são precio-
sas, para incrementar e ajudar ao 
desenvolvimento dos mesmos. 

bens, estiveram à disposição, como 
sabonetes decorados, almofadas, quadros 
em ponto cruz, malas, cachecóis, bijuteria, 
entre muitos outros artigos. Foram 
inúmeros os artesãos que revelaram 
enorme criatividade, que quiseram 
associar-se a esta iniciativa, e muitas mais 
ainda, as pessoas que visitaram o certame, 
saindo com todas as compras de Natal, 
ou parte delas, resolvidas. 

Decorreu no passado dia 7 de janeiro, 
um corta-mato escolar, organizado pelo 
Agrupamento de Escolas Eugénio de 
Andrade, que contou com o apoio da 
Junta de Freguesia de Paranhos, nome-
adamente, através da participação de 
63 crianças do 1º ciclo, alunos dos 

professores do núcleo de Educação 
Física da Junta de Freguesia de Paranhos. 
O Presidente, Alberto Machado e 
Fátima Fontes, do Pelouro da Educação, 
estiveram presentes na atividade, que 
juntou mais de 200 participantes, na 
Escola Básica Eugénio de Andrade.



Cemitério

2.ª a domingo  | 8h00 - 17h00

Siga-nos em:
www.jfparanhos-porto.pt

www.facebook.com/JFParanhos
www.facebook.com/casaculturadeparanhos

www.facebook.com/unidade.empresarial.paranhos

Subscreva a nossa newsletter
através do site ou do e-mail:

gci@jfparanhos.pt,
e fique a par de todas as atividades e projetos
Para mais informações contacte a Junta de
Freguesia através do telefone 225 020 046

ou do e-mail: geral@jfparanhos.pt

Secretaria do Cemitério

2.ª a 6.ª  | 9h30 - 16h30

Tel.: 225 090 867

Casa da Cultura de Paranhos

2.ª a 6.ª  | 9h00 - 13h00 - 14h30 - 18h00

Tel.: 225 507 676

Horário dos serviços
da Junta de Freguesia
de Paranhos

Loja Social

2.ª a 6.ª  | 9h15 - 12h45 - 14h15 - 16h45

Gabinete de Inserção Profissional

2.ª e 4.ª  | 9h00 - 12h00

Gabinete de Animação 

Sociocultural

2.ª, 4.ª a 6,ª | 9h00 - 12h30

3.ª e 5.ª 14h00 - 16h30

Gabinete de Apoio à População

2.ª, 3.ª a 5,ª | 9h00 - 12h00

CTT

2.ª a 6,ª | 9h00 - 12h00

14h00 - 16h30

Centro de Convívio da Gruta

de Arca de Água

2.ª a 6.ª  | 9h30 - 12h30 - 14h00 - 17h30

Centro de Convívio Cantinhos do Avós
2.ª a 6.ª  | 14h00 - 17h30

Unidade Empresarial de Paranhos
2.ª a 6.ª | 9h00 - 17h30
Tel.: 225 084 740

Secretaria

2.ª a 6,ª | 9h00 - 17h00

Telf.: 225 020 046 

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

Português para imigrantes – 3.ª | 18h00
Espanhol básico –  3.ª | 15h00
Espanhol inicial –  3.ª | 16h30
Inglês básico – 2.ª | 15h00
Inglês inicial – 2.ª | 16h30
Inglês conversação – 5.ª | 15h00 
Italiano básico – 4.ª | 15h00
Italiano inicial – 4.ª | 16h30
Italiano conversação – 6.ª | 17h30
Mandarim básico – 3.ª | 18h00
Mandarim inicial 4.ª | 18h00

Formação em línguas

Projeto Entrelaçar 
Workshop de bijuteria

Dia 7 | 10h00 - 12h00
Casa da Cultura de Paranhos
Crianças que frequentam as E.B. 1 de Paranhos

Projeto Entrelaçar 
As Árvores dos Parques

Dia 21 | 10h00 - 12h00
Casa da Cultura
Crianças que frequentam as E.B. 1 de Paranhos

janeiro
Concurso Cartas de Amor

Prazo de entrega das cartas:
de 2 de janeiro a 11 de fevereiro para
casacultura@jfparanhos.pt

4.ª | 18h00

Costura criativa

2.ª | 18h00

Pintura

4.ª | 10h30

Bordados

6.ª | 16h30

Teatro

5.ª | 16h30

Flauta Transversal

Auditório da Junta de Freguesia de
Paranhos
4.ª | 21h00

Ensaios do Orfeão de Paranhos

CULTURA

Casa da Cultura de Paranhos

�

fevereiro
A Poesia anda no ar...

Dia 14 | 16h00 
Convidada Alice Queiróz com Lourdes
dos Anjos, Ana M.ª Roseira e Eduardo
Roseira

A Poesia anda no ar...

Dia 17 | 16h00 
Poeta - Ary dos Santos com Lourdes 
dos Anjos, Ana M.ª Roseira e Eduarda
Roseira

março
A Poesia anda no ar...

Dia 7 | 16h00
Convidada - Márcia Passos com Lourdes
dos Anjos, Ana M.ª Roseira e Eduardo
Roseira  

Um mês, um Museu...?
Visita ao Palácio da Bolsa
Informações:
casadacultura@jfparanhos.pt
Dia 15 | 14h30

4.º Encontro de Coros e 1.º aniversário
do Orfeão de Paranhos

Dia 17 | 21h00
Orfeão de Paranhos
Orfeão Dr. João Antunes
Orfeão de Mortágua
Jograis do Bota Abaixo

Aulas de ballet, barra no chão, 
hip-hop, ...

2.ª, 3.ª, 4.ª, 5.ª e sábados
Vários horários
Informações e inscrições:
margarida.i.martins@sapo.pt

EMPREENDEDORISMO
Unidade Empresarial de Paranhos

Mostra  de velharias, 
antiguidades e colecionismo

1.º Sábado de cada mês
10h00 às 18h00
Jardim de Arca de Água.

OUTROS

Workshop de Marketing para
 pequenas Empresas

Dias 9 e 10 
Entidade Formadora: Webzz

fevereiro

Auditório da Junta de
Freguesia de Paranhos

Workshop de Marketing Digital

Dias 20, 22, 27, 29 | 19h00 - 22h00
Inscrições:
www.ruipedrobasto.pt/curso_up

janeiro

�

Agenda

Informática para seniores

3ª | 14h00 - 17h00
5ª | 9h30 - 12h30

EDUCAÇÃO

AÇÃO SOCIAL

Hidroginástica - Holmes Place
2ª | 11h |16h00
3ª | 10h45
4ª | 10h30
5ª | 9h15
6ª | 11h00

Dança Social

Casa da Cultura de Paranhos
6ª | 15h00 - 16h00

Tardes de baile 

Centro Convívio da Gruta de Arca
de Água:
3ª | 14h30

Cantinho dos Avós
Bairro do Outeiro
2ª a 6ª | 14h00 - 17h30

janeiro
Passeio - Almeirim
Pessoas maiores de 18 anos
recenseadas na Freguesia
Inscrições dia 14
Dia 20 - saída da Junta
Dia 22 - saída do Bairro do Regado
Dia 27 - saída da Areosa

Passeio - Aveiro, Luso e Buçaco
Pessoas maiores de 18 anos
recenseadas na Freguesia
Inscrições dia 11
Dia 19 - saída da Junta
Dia 24 - saída do Bairro do Regado
Dia 26 - saída da Areosa

Centro de Convívio da Gruta de 
Arca de Água
Dia 17 | 14h30

fevereiro
Festa de Carnaval 

março
Celebração do Dia Mundial da
Mulher

Dia 8 | 14h00
Visita aos Centros de Dia da Freguesia

Projeto Entrelaçar 
Visita ao Pavilhão da Água

Dia 24 | 10h00 - 12h00
Parque da Cidade
Crianças que frequentam as E.B. 1 de Paranhos

janeiro

fevereiro
Projeto Entrelaçar 
Trajes e instrumentos tradicionais

Dia 7 | 10h00 - 12h00
UP - Rua do Tâmega
Crianças que frequentam as E.B. 1 de Paranhos

Projeto Entrelaçar Crazy Dinos

Dia 21 | 10h00 - 12h00
Quinta do Covelo
Crianças que frequentam as E.B. 1 de Paranhos

março

Dias 23 de março a 6 de abril
8h00 - 19h00
E.B. 1 Augusto Lessa
E.B. 1 Bom Pastor
E.B. 1 Costa Cabral
E.B. 1 Covelo
Informações:

 

ATL Férias de Páscoa

geral@jfparanhos.pt


