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Caros Concidadãos,
Ultrapassamos o primeiro trimestre do ano e estamos 
já em preparação das atividades que irão encher o 
nosso verão de energia positiva e alegria. No entanto, 
gostaria de realçar, neste espaço, alguns acontecimentos 
importantes para Paranhos nestes primeiros meses do 
ano.
A assinatura de 3 protocolos com a Universidade do 
Porto (para recolha das refeições não utilizadas na 
cantina da Faculdade de Engenharia – que reverterão 
para as famílias com carências alimentares), com a 
Faculdade de Medicina Dentária (para alargamento do 
Projeto Paranhos SORRIdente aos jovens da Freguesia 
até 15 anos) e com a Faculdade de Psicologia (que 
permite um desconto de 33% no valor das consultas à 
população de Paranhos). São gestos de abertura da 
Universidade do Porto à Freguesia e aos seus residen-
tes.
O sucesso do programa cultural de proximidade (com 
as sessões de poesia fora de portas e as conferências 
sobre Coesão Social com figuras de renome em 
diferentes áreas).
O trabalho da Junta de Freguesia no apoio às popula-
ções mais vulneráveis numa busca contínua de respostas 
para os problemas dos Paranhenses. Quer diretamente 
através da Junta, quer através das entidades parceiras na 
Comissão Social de Freguesia continuamos a fazer face 
à pobreza e à exclusão social, mas também procuramos 
criar oportunidades que terão de ir forçosamente além 
da atuação da mera emergência social. 
O Jardim de Arca de Água, que tem merecido a nossa 
atenção quase contínua ao longo deste mandato, teve 
também vários episódios de relevo, desenvolvidos na 
página 2 deste jornal.
As Presidências Abertas, iniciativa na qual temos percor-
rido a Freguesia levantado e referenciando problemas, 
na sua maioria fora do âmbito de competência da Junta 
de Freguesia mas, sempre encaminhadas de forma 
rápida e diagnosticada para as entidades competentes 
em cada assunto.
Não nos limitaremos só a desempenhar o papel 
burocrático da emissão de atestados e outros procedi-
mentos legais, nunca o fizemos nestes mais de 14 anos 
em que estamos à frente da Junta. No nosso programa 
defendemos uma Freguesia ativa e com intervenção na 
comunidade, promovendo projetos e atividades. 
Estamos envolvidos com a nossa comunidade e estare-
mos sempre que entendermos ser úteis na resolução 
dos problemas,  mesmo quando esses problemas são da 
esfera de intervenção de outras entidades. São 
exemplos disso a nossa intervenção em questões da 
esfera de competências da Câmara Municipal 
(ambiente, via pública, habitação social, falta de instala-
ções desportivas (como é o caso do Salgueiros e do 
Cruz), ou de educação (como é o 
caso da necessidade de intervenção 
na Escola da Caramila e em alguns 
recreios escolares)). 

Contamos consigo!

Alberto Machado
Presidente da Junta de
Freguesia de Paranhos

O Presidente participa no lançamento
do livro “Ajudaris'15 Histórias de 
Encantar, através da leitura de um

conto aos alunos.

O concurso “As Mais Belas Cartas de 
Amor” apresenta vencedores na 
exposição “How Modern Can Be 

Love?”, com o convidado Álvaro Costa

O Presidente da Junta de Freguesia
de Paranhos,  Alberto Machado, 
apresenta os cumprimentos ao
novo Presidente da República, 

Marcelo Rebelo de Sousa.



2ª e 5ª secções do cemitério onde a 
intervenção já é possível face à cada 
vez menor presença de corpos inuma-
dos nessas áreas.  Nas outras secções, 
aguarda-se ainda mais algum tempo a 
possibilidade de intervenção que 
surgirá quando já não existirem tantos 
corpos inumados.
Também já se encontra em curso a 
substituição de todo o sistema de 
abastecimento interno de água, 
permitindo uma diminuição das 
perdas e uma maior eficiência no abas-
tecimento.
Será ainda possível, este ano, reparar e 
pintar as frontarias dos ossários 
existentes no cemitério, bem como, 
reparar as fissuras existentes na 
parede poente do edifício da secre-
taria que estão a causar infiltrações na 
capela mortuária. 
Na visita ao Cemitério da Freguesia, 
foi ainda possível fotografar o 
passeio/muro em frente ao Cemitério 
da Rua Dr. Manuel Pereira da Silva, 
local que se encontra em elevado 
estado de degradação e de perigo 
para os peões, devido às raízes das 
árvores que se encontram no local e à 
falta de gradeamento na parte supe-
rior do muro. Esta questão tem sido 
reportada frequentemente à Câmara 
Municipal do Porto. Continuamos a 
aguardar a sua resolução.

Presidência Aberta aos     Bair-
ros de Paranhos, da Azenha e do 
Amial

A débil iluminação pública é o princi-
pal problema destes bairros/moradia 
do tempo do Estado Novo. Também 
as ruas de maior fluxo de trânsito, que 
servem estes aglomerados habitacio-
nais (Rua da Telheira, Rua da Azenha, 
Rua do Mondego e Rua do Guadiana), 
encontram-se bastante degradadas e a 
precisar de intervenção. Do levanta-
mento efetuado, foi ainda possível 

Sucesso do projeto “Repórter de rua” leva o executivo da Junta de Freguesia de Paranhos  a dedicar mais 
Presidências Abertas aos problemas da via pública
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Jardim de Arca de Água vai ter iluminação nova e 
equipamentos infantis 

Desde as obras em finais de 2013, que 
sempre defendemos terem sido mal 
realizadas, que o Jardim de Arca de 
Água tem estado na primeira linha de 
preocupação da Junta de Freguesia.
O Jardim, projetado por Jerónimo 
Monteiro da Costa, foi inaugurado em 
1928, bem ao gosto romântico da 
época. Nos últimos anos, a Junta de 
Freguesia tem alertado a Câmara 
Municipal, entidade competente em 
matéria de manutenção dos espaços 
verdes, para os problemas existentes, 
nomeadamente: a necessidade de 
podas, o mau estado do pavimento, a 
vandalização dos candeeiros, a falta de 
limpeza do lago, a necessidade de 
desratização do mesmo, a abertura 
irregular dos sanitários e a falta de um 
pequeno parque infantil.
Numa última reunião tida com o 
Vereador do Ambiente, foi avançado 

que estará para breve a substituição das 
luminárias e a colocação dos equipa-
mentos infantis. As boas e tão espera-
das notícias têm o verão como 
previsão de concretização. Os nossos 
agradecimentos ao Sr.  Vereador Filipe 
Araújo.
Para a Junta de Freguesia, esta nova 
obra é fundamental para os utilizadores 
do jardim mas não é suficiente, tendo já 
reforçado a necessidade de interven-
ção no pavimento. O Vereador do 
Ambiente ficou de estudar uma 
solução para uma intervenção de 
fundo, bem como, avaliar a questão de 
limpeza/desratização do lago.
Uma requalificação global do jardim 
passará pela resolução de todos os 
problemas levantados.
Para os Paranhenses e, com certeza, 
para muitos mais, o Jardim de Arca de 

O Presidente da Junta, Alberto 
Machado, e o seu Executivo, refor-
çaram a proximidade à população no 
âmbito das Presidências Abertas, 
visitando os locais da freguesia refe- 
renciados com maiores problemas na 
via pública. 
Esta iniciativa, enquadrada, no projeto 
“Repórter de Rua”, destina-se a todos 
os cidadãos que pretendam reportar 
e participar ocorrências na freguesia. 
De acordo com o âmbito de com-
petências, a Junta de Freguesia pode 
resolver se for da sua competência, ou 
então, encaminhar para as entidades 
competentes para resolução. 
Para além da participação da popula-
ção no projeto acima referido, o apoio 
das Associações de Moradores tem 
sido fundamental na sinalização dos 
problemas, tais como avarias na ilumi-
nação pública, falta de limpeza urbana, 
falta de manutenção de espaços 
verdes, irregularidades nos arruamen-
tos, entre outros. 
Desde já, o nosso obrigado a todos os 
intervenientes, desde as referidas 
Associações até aos particulares!

As Presidências Abertas têm servido, 
também, para acompanhar de perto 
os vários problemas existentes na 
Freguesia de Paranhos. No seguimento 
das visitas, a Junta de Freguesia de 
Paranhos encaminha o levantamento 
de todas as questões de Ambiente e 
Gestão da Via Pública para a Câmara 
Municipal do Porto, pois dela depende 
a resolução destes problemas. As 
questões de Habitação, são encamin-
hadas para a Câmara Municipal ou 
para o IHRU, dependendo aqui se o 
Bairro é Municipal ou do Estado. E as 
questões de índole social, para a 
Comissão Social da Freguesia de 
Paranhos ou para a Segurança Social.
Este diagnóstico permite uma análise 
mais célere por parte de todas as 
entidades que, no âmbito das suas 
competências, podem trabalhar de 
forma articulada para resolver estas 
situações.
 
Presidência Aberta ao Cemité-
rio de Paranhos
O Executivo da Junta visitou o Cemi-
tério de Paranhos, propriedade desta 
Freguesia, onde foram confirmadas as 
necessidades já diagnosticadas e que, 
na medida das possibilidades, têm 
vindo a ser trabalhadas. Encontram-se 
já em execução vários melhoramen-
tos, nomeadamente, a reabilitação das 

identificar problemas diferentes em 
cada um dos bairros que deram 
origem a pedidos de intervenção 
junto do Pelouro do Ambiente e do 
Pelouro da Mobilidade, da Câmara 
Municipal do Porto
.
Presidência Aberta ao Bairro 
Novo de Paranhos

No Bairro Novo de Paranhos estão a 
decorrer as obras promovidas pelo 
IHRU. Estas obras, de quase 1 milhão 
de euros, estão a alterar as coberturas, 
as fachadas e as partes comuns dos 
blocos. Apesar de ainda existir muito 
trabalho pela frente já é possível 
antever que o bairro ficará muito 
bonito e que as novas caixilharias em 
vidro duplo e o capoto trarão maior 
conforto às habitações. Contudo, ainda 
subsistem alguns problemas que o 
Executivo da Junta colocará ao IHRU 
para uma solução que se espera seja 
breve. Também será necessário que a 
Câmara Municipal do Porto reabilite 
os espaços exteriores ajardinados        
e faça o reordenamento do estacio- 
namento/trânsito que é caótico.

Presidências Abertas à Rua e 
Travessa da Areosa, à Rua do 
Bairro da Areosa, à Rua da 
Azenha, à Rua e Travessa do 
Monte de São João

Em muitas destas visitas, o Executivo 
da Junta teve a companhia de mora-
dores que apresentaram o seu pedido 
no âmbito do projeto “Repórter de 
Rua”.
O piso irregular e em mau estado de 
conservação, os passeios inexistentes 
e de dimensão reduzida ou em empe-
drado irregular, a falta de sarjetas e as 
inundações sucessivas, são alguns dos 
problemas mais visíveis. 
Em algumas das ruas, os moradores já 
promoveram abaixo-assinados entre-
gues na Câmara Municipal do Porto, 
na tentativa de resolução do problema. 
Desta feita, solicitaram o apoio da Junta 
de Freguesia para interceder junto da 
CMP no sentido de que as obras de 
requalificação possam ser realizadas. É 
pois o que a Junta tem feito, esperando 
agora que, como estamos em crer, a 
Câmara faça a sua parte.
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AÇÃO SOCIAL

Em janeiro, o Passeio Mensal da 
Freguesia de Paranhos, foi a Chaves e 
Montalegre. Cerca de uma centena e 
meia de participantes usufruiu do rico 
património cultural e da envolvência 
natural características das Terras do 
Barroso.
O Inverno é a estação do ano em que 
a Serra da Estrela é mais procurada 
pelos que vão em busca da neve e, 
por isso, o foi o destino eleito para o 
passeio do mês de fevereiro. Para 
além da fauna e flora extraordinárias, a 
gastronomia da região foi bem repre-
sentada e degustada com um almoço 
no Restaurante Albertino, em 

Folgosinho, na Guarda.
No mês de março, foi realizado um 
passeio até ao nordeste transmon-
tano para (re)descobrir as maravilho-
sas paisagens com amendoeiras em 
flor. Régua, Ervedosa do Douro, S. João 
da Pesqueira e Vila Nova de Foz Côa 
foram passagem obrigatória.
Estes passeios procuraram conjugar a 
visita a locais que em função da 
estação do ano apresentam belezas 
naturais únicas e a componente 
gastronómica e cultural de cada 
região, sempre acompanhados de 
muita animação e confraternização 
entre os participantes. 

Passeio Mensal – Montalegre, Serra da Estrela e 
Amendoeiras em Flor 

No âmbito da celebração do Dia 
Internacional da Mulher, o Presidente 
da Junta de Freguesia de Paranhos, 
Alberto Machado, há semelhança dos 
últimos anos, visitou os Centros de 
Dia e de Convívio da Freguesia. Como 
forma de homenagear todas as 
Mulheres Paranhenses, ofereceu uma 

flor àquelas que, pela sua provecta 
idade, merecem de todos uma aten-
ção e carinho especiais. Foram visita-
dos os Centros de Dia de São Tomé, 
do Regado, do Amial, do Bom Pastor e 
da Areosa, e os Centros de Convívio 
Cantinho dos Avós (Outeiro) e da 
Gruta de Arca de Água.

Dia Internacional da Mulher

A Loja Social da Junta de Freguesia 
de Paranhos, em plena época de 
celebração da Páscoa, lançou uma 
nova campanha de recolha de bens 
alimentares e produtos de higiene, à 
qual as Escolas EB da Freguesia e a 
Associação de Pais e Encarregados 
de Educação da EB2,3 Eugénio de 
Andrade se prontificaram desde logo 
a colaborar.
Esta campanha, à semelhança das 

anteriores, teve como objetivo ajudar 
as famílias mais carenciadas da nossa 
Freguesia e beneficiárias da Loja 
Social de Paranhos. O Presidente da 
Junta de Freguesia de Paranhos, 
Alberto Machado, agradece a todos 
os que apoiaram esta campanha, na 
certeza que contribuíram para uma 
Páscoa mais reconfortante a todos 
os que beneficiaram dos bens 
doados.

Campanha de recolha de géneros alimentares e 
artigos de higiene pessoal – Páscoa 2016 

O Presidente da Junta, Alberto 
Machado, esteve no dia 3 de março, na 
Faculdade de Psicologia e de Ciências 
da Educação da Universidade do Porto 
(FPCEUP) com o seu diretor, o Prof. 
Doutor José Alberto Correia, para 
assinar um protocolo que permitirá a 
prestação de serviços na área da psico-
logia, a toda a população.
Desta forma, todos os jovens (com 
mais de 18 anos), adultos e idosos 

residentes na Freguesia de Paranhos 
poderão usufruir de consultas de Psico-
logia, nas instalações da Faculdade, com 
condições especiais de acesso e um 
desconto de 33% no preço da consulta.
Este protocolo visa, ainda, as consultas 
de Terapia Familiar e de Terapia Conju-
gal, para as quais serão também aplica-
das as condições especiais de acesso e 
um desconto de 25% no preço das 
consultas. 

Protocolo com Faculdade de Psicologia 



ATL Férias da Páscoa 2016
De 21 de março a 1 de abril, as crian-
ças de Paranhos puderam aproveitar 
as atividades de ocupação de tempos 
livres organizadas pela Junta de 
Freguesia de Paranhos.
O programa proposto para as férias 
da Páscoa, incluiu: visita guiada à 
Estação Litoral da Aguda, workshops 
sobre educação ambiental na Quinta 
do Covelo e Parque de S. Roque, visita 
ao Centro Hípico da Gondolândia e 
respetivo passeio a cavalo, atividades 

desportivas (zumba, jogos tradicionais, 
mini jogos sem fronteiras); manuali-
dades (coelhos engraçados/reciclados, 
postal para a madrinha, flores recicla-
das), culinária, expressão musical 
(jogos de ritmos, percussão, canções, 
contacto com vários instrumentos 
musicais); apoio ao estudo (realização 
de tpc's) entre outras atividades que 
divertiram e estimularam os mais 
novos, para que, mesmo de férias 
estejam sempre a aprender algo mais.
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Depois de uma política de austeridade excessiva 
que conduziu o País a uma grave recessão 
económica, com cortes de pensões e salários, 
inaceitáveis níveis de desemprego, aumentos 
brutais de impostos, redução acentuada do 
consumo privado, diminuição do rendimento das 
famílias, constante apelo à emigração dos Jovens 
qualificados, quebras significativas do investi-
mento público e privado, verificação de um 
maior diferenciamento e injustiça fiscal, aumento 
da subsidio-dependência, aumento da desigual-
dade, descriminação relativamente ao serviço 
nacional de saúde, etc. Este caminho levou-nos a 
um desastre económico que afetou sobretudo o 
fator trabalho, que por sua vez superou sem 
medida o fator capital. Com medidas drásticas 
que foram tomadas, esqueceram-se sobretudo 
as Famílias e a classe média, classe motora da 
nossa economia.

Uma luz ao fundo do Túnel

O mais inexperiente dos economistas sabe 
perfeitamente que atacando a área da 
construção civil e a área da restauração, o 
resultado económico – financeiro não pode ser 
positivo. Foi exatamente o que se verificou e 
quem pagou a conta fomos todos nós.
Somando-se a isto verificamos as falências em 
série de vários bancos, grupos financeiros e 
fundos de investimento, fruto de má gestão, 
negócios obscuros e em certos casos de corrup-
ção.
A aprovação recente do orçamento de estado 
2016, com um governo recheado de caras novas, 
e mais fresco de ideias e pensamentos, leva-nos 
para um sentido de reversão do rumo tomado 
pelo País no passado. Assistimos a um programa 
nacional de reformas, sustentado em seis pilares 
fundamentais; Qualificação, promoção da 
Inovação da Economia, valorização do território, 

modernização do estado e do sistema da justiça, 
capitalização das empresas e sobretudo o 
reforço da coesão social.
Claro que todos podemos sustentar que o 
mesmo poderia ter sido mais ambicioso, mas 
também não podemos esquecer os verdadeiros 
condicionalismos, quer internos em virtude do 
fraco crescimento económico, quer externos 
resultantes do crescimento e tratado orçamental, 
mais concretamente relativos ao investimento 
público. Fazendo um pequeno balanço do 
orçamento, sobressaem medidas agora tomadas, 
que influenciarão pela positiva a vida dos 
Portugueses; eliminação da sobretaxa, aumento 
do salário mínimo nacional, redução das taxas 
moderadoras na saúde, descida do Iva da restau-
ração, atualização das pensões, alívio fiscal sobre 
o trabalho, e como fator simbólico, a reposição 
dos feriados. 

As políticas agora tomadas pelo novo governo 
vão com certeza travar o empobrecimento, 
promover a criação de emprego, e por 
conseguinte acelerar o crescimento económico, 
não devendo nunca ser esquecido, o sentido 
despesista verificado nos anos anteriores. Mais 
do que nunca, a diminuição da despesa pública 
será importante para um maior controlo 
orçamental.
Claro, que o fator externo, terá a sua quota-
parte de influência na execução orçamental e 
por consequência, na própria evolução da 
economia portuguesa. 
Eu acredito! Eu vejo uma luz ao fundo 
do túnel.

Vítor Monteiro 
Presidente da Assembleia
de Freguesia de Paranhos

Protocolo Paranhos SORRIdente alargamento
até ao 9º ano de escolaridade

EDUCAÇÃO

No passado dia 12 de janeiro, o Presi-
dente da Junta de Freguesia de Para- 
nhos, Alberto Machado, e o diretor da 
Faculdade de Medicina Dentária da 
Universidade do Porto (FMDUP), 
Prof. Miguel Pinto, assinaram um 
protocolo que permitirá o alarga-
mento do projeto “Paranhos SORRI-
dente!” até ao 9º ano de escolaridade.
Todas as crianças e jovens que 

frequentam as escolas da Freguesia de 
Paranhos, até ao 9º ano, podem 
usufruir de condições especiais, nas 
instalações da FMDUP, em tratamen-
tos dentários e radiografias a toda a 
boca.
A Junta de Freguesia de Paranhos 
continua a apostar na vertente social 
de apoio às famílias, principalmente às 
mais carenciadas. 

Hora do Conto
Ajudaris'15-Histórias de Encantar

O Presidente da Junta de Freguesia de 
Paranhos, Alberto Machado, e a 
Professora Fátima Fontes, do Pelouro 
da Educação, foram convidados a 
participar no Lançamento da Edição 
Especial do livro "Histórias da 

Ajudaris'15" no Agrupamento de 
Escolas Eugénio de Andrade.
O Projeto Histórias da Ajudaris, criado 
em 2009, concretiza-se a partir da 
edição de livros, resultantes da compi-
lação de pequenas histórias escritas 
por crianças para crianças, colhendo a 
inspiração em temas como a cidada-
nia, os afetos e o ambiente.
O Presidente teve como missão 
contar a história "Uma Atitude Bem 
Pensada!", aos alunos do 3º ano da 
Escola EB1 Costa Cabral, e a respon-
sável pelo pelouro da Educação, a 
história "As Mãos são importantes", 
aos alunos do 1º ano da Escola EB1 
Augusto Lessa, ambas as histórias 
escritas por alunos de escolas da 
Freguesia. 
Uma manhã dedicada aos mais 
pequenos que estiveram muito aten-
tos às histórias e preencheram o 
ambiente de sorrisos literários!

Torneio de Futebol do Agrupamento de Escolas
Eugénio de Andrade

No passado dia 14 de março decor-
reu o Torneio de Futebol do Agrupa-
mento de Escolas Eugénio de 
Andrade, com o apoio da Junta de 
Freguesia de Paranhos.
Esta atividade, integrada no Clube do 
Desporto Escolar, contou com a 
participação de 6 equipas num total 
de 38 crianças dos 4º anos do 1º 
ciclo do ensino básico das escolas 
Augusto Lessa, Costa Cabral e 
Covelo.
A atividade decorreu com elevada 
participação e entusiasmo de todos 
os alunos, nomeadamente dos do 
1ºciclo que na fase final defrontaram 

com valentia os colegas do 5º ano.
Tiveram classificações meritórias as 
escolas Costa Cabral (raparigas 
ficaram no 2º lugar geral do torneio 
feminino) e de Augusto Lessa 
(rapazes ficaram no 3º lugar geral do 
torneio masculino).
No final, a responsável pelo Pelouro 
da Educação, Fátima Fontes, entregou 
os Certificados de Participação a 
todos as alunos.
Mais uma vez em Paranhos, a Educa-
ção e o Desporto andam de mãos 
dadas na promoção de estilos de vida 
saudáveis e na dinamização de mais 
um dia de intercâmbio escolar. 



No início de março, um sócio do 
Sport Comércio e Salgueiros lançou 
uma campanha de angariação de 
bolas de futebol. A Junta de Freguesia 
de Paranhos associou-se à campanha 
e ofereceu 20 bolas aos escalões de 
formação do Sport Comércio e 
Salgueiros e outras 20 ao Sporting 
Clube da Cruz.
O Executivo da Junta de Freguesia de 

Paranhos fez a entrega formal das 
referidas bolas de futebol no final de 
um treino dos Juniores do Sport 
Comércio e Salgueiros e num jogo 
dos Infantis do Sporting Clube da 
Cruz.
Apesar de ser um pequeno apoio, é 
uma preocupação da Junta de Fregue-
sia incentivar e motivar os atletas dos 
escalões de formação.
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DESPORTO, JUVENTUDE E ATIVIDADES
RECREATIVAS

Projeto Entrelaçar – Workshop Riso e Expressão
Corporal | As aves em Portugal | Prevenir
para sorrir!

Para celebrar o Dia Internacional do 
Riso (18 janeiro), o Projeto Entrela-
çar, em janeiro, convidou pais e filhos 
a participar num workshop sobre o 
riso (seus benefícios físicos e men-
tais) e expressão corporal, sob a 
orientação da socióloga Rita 
Fernandes, em que o ingrediente 
principal foi a boa disposição!
Em fevereiro, a história “Boa Noite 
Mocho!", serviu de ponto de partida 
à enumeração e identificação das 
aves mais características do nosso 
país e seus hábitos alimentares e 
localização geográfica. Suscitou ainda 
junto dos presentes uma reflexão 
sobre o delicado equilíbrio entre a 
presença dessas aves e ação humana 
no ambiente.
Esta sessão contou com o apoio do 
Centro de Educação Ambiental da 
Quinta do Covelo, que levou todos 
os participantes após a dramatização 
do conto a visualizar (com a ajuda de 

binóculos) as diferentes espécies de 
aves existentes na própria Quinta do 
Covelo, local onde se realizou a 
atividade.
Março é o mês da Saúde Oral e, no 
âmbito do Projeto Entrelaçar, era 
fundamental assinalar a data junto 
dos mais novos e sensibilizá-los para 
a importância da prevenção das 
cáries dentárias.
Em colaboração com a Faculdade de 
Medicina Dentária da UP foi 
realizada uma sessão sob o tema, 
"Prevenir para sorrir!". Os partici-
pantes visualizaram dois pequenos 
filmes, um sobre a importância da 
higiene oral e das visitas regulares ao 
dentista e um outro filme sobre o 
Projeto Paranhos SORRIdente. Para 
testar os conhecimentos adquiridos, 
foi realizado um jogo entre as famí-
lias em que todos saíram a ganhar e 
foram presenteados com um kit de 
higiene oral.

Apoio ao Desporto

Agrupamento 1104 – Paranhos

No dia 13 de março, a Junta de Fregue-
sia de Paranhos esteve presente na 
cerimónia das Promessas do Agrupa-
mento 1104 dos Escuteiros de Paran-

hos, na Cripta da Nova Igreja de Paran-
hos. Um dia muito especial, também 
pela comemoração do 19º aniversário 
do Agrupamento. 

Torneio de Atletismo

No passado dia 13 de Fevereiro, a 
Escola do Movimento em parceria 
com o Agrupamento de Escolas 
António Nobre e a Junta de Freguesia 
de Paranhos (Porto), promoveu um 
torneio de Atletismo com o objetivo 
de promover a prática de atividade 
física regular.
Participaram alunos e professores das 

escolas com Equipas de Atletismo no 
âmbito do Desporto Escolar do Porto 
(onde se incluíram os alunos das EB1 
e 2 da Freguesia de Paranhos), Douro 
e Vouga. 
O Torneio decorreu na Faculdade de 
Desporto da Universidade do Porto, 
e estima-se que contou com a 
presença de 250 atletas.
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CULTURA E DIVULGAÇÃO DO PATRIMÓNIO

Confeitaria Doce-Alto (Areosa) e 
no Café Ofir. De destacar a forma 
positiva como os proprietários 
destes espaços receberam esta 
iniciativa da Junta de Freguesia e a 
elevada participação de amantes de 
poesia e curiosos, que desfrutaram 
de uma tarde diferente. Par ticipe 
nas próximas edições!

A Poesia anda no ar... fora de portas!
Café Barcarola, Confeitaria Doce Alto e 
Café Ofir

Em 2016, no âmbito do Programa 
Cultural de Proximidade, a Junta de 
Freguesia de Paranhos, leva a Poesia 
até si, com o projeto "A Poesia anda 
no ar... fora de portas!", que se 
realiza todos os meses num café da 
Freguesia.
Ao longo do primeiro trimestre do 
ano estivemos no Café Barcarola, na 

motoras, a D. Glória encontra-se 
num estado de lucidez invejável e 
não dispensa todos os dias o seu 
cafezinho.
Para o próximo ano ficou       
combinado uma fatia de bolo.      

Muitos Parabéns D. Glória!

Idosa Centenária em Paranhos

A convite da família, o Presidente 
da Junta de Freguesia, Alberto 
Machado, visitou uma Paranhense 
de 103 anos.
A D. Glória, moradora no Bairro 
do Outeiro, nasceu em 17 de 
fevereiro de 1913. Apesar da sua 
avançada idade e limitações 

A Poesia anda no ar... com Jorge Reis-Sá,
Fernando Alves e Fina d'Armada

As sessões de “A Poesia anda no ar...” 
continuam a levar os Paranhenses à 
Casa da Cultura de Paranhos, para 
uma tarde de poesia, um sábado por 
mês. Nos primeiros três meses do 
ano recebemos a poesia de Jorge 

Reis-Sá, de Fernando Alves e de Fina 
d'Armada.
Apesar do tempo frio, a Casa 
encheu-se de calor humano para 
ouvir poesia.

olhares sobre o nosso património 
cultural e etnográfico. Indissociável da 
componente cultural está também a 
vertente social, no convívio e estabe-
lecimento de relações entre os 
participantes. Faça a sua visita 
connosco! Consulte a Agenda Mensal 
de Paranhos e inscreva-se na Casa da 
Cultura de Paranhos, Largo do 
Campo Lindo, 7 – Paranhos.

Um Mês... um Museu?
Casa Museu Teixeira Lopes, Tesouro da Sé e
Museu de História e Etnologia da Terra da Maia 

Entre janeiro e março, o projeto “Um 
Mês... Um Museu?”, proporcionou três 
visitas guiadas à Casa Museu Teixeira 
Lopes, aos Tesouros da Sé do Porto e 
ao Museu de História e Etnologia da 
Terra da Maia. Estas visitas culturais 
sejam elas a locais históricos ou a 
obras de arte, procuram enriquecer 
os conhecimentos culturais dos 
participantes e promover novos 
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V Encontro de Coros de Paranhos &
II Aniversário do Orfeão de Paranhos 

Semana do Teatro Infantil - “O Teatro foi à Casa” 

No passado dia 23 de janeiro, a 
Música Coral fez encher o Auditório 
da Junta de Freguesia de Paranhos, 
com o V Encontro de Coros de 
Paranhos. Nesta iniciativa participa-
ram o Orfeão de Portalegre, o 
Coral Polifónico João Rodrigues de 

Deus de Penela e o Orfeão de Para-
nhos. O nosso Orfeão estava de 
parabéns pois celebrou o seu 
segundo aniversário, que apesar da 
sua tenra idade, tem dado provas    
da sua qualidade, sob a batuta do 
Maestro Sérgio Martins.

Para assinalar o Dia Mundial do Teatro, 
27 de março, a Casa da Cultura de 
Paranhos dedicou uma semana ao 
teatro infantil. Com a designação “O 
Teatro foi à Casa” recebemos mais de 
300 crianças da nossa Freguesia, que 
vieram assistir com alegria e curiosi-
dade, a quatro peças de Teatro: As 
Cinco Palavras de Ouro; O Lobo que 
Não Queria Andar; Uma Casa Junto 
ao Rio; e, por último João Ratão Bom 
Cidadão.

No final de cada representação as 
crianças foram agraciadas pela 
Biblioteca da Junta de Freguesia de 
Paranhos com livros de histórias 
infantis, para motivar o gosto pela 
leitura.
Esta atividade foi realizada em 
articulação com os Técnicos do 
Centro de Educação Ambiental da 
Quinta do Covelo que muito 
contribuíram para o sucesso desta 
iniciativa.

Concurso “As Mais Belas Cartas de Amor” 

O Amor esteve presente em Paranhos, 
em Fevereiro, com a Exposição “How 
Modern Can Be Love?”. Com mais de 
trinta cartas de amor enviadas para o 
Concurso “As Mais Belas Cartas de 
Amor”, foram escolhidas as três 
vencedoras, redigidas por: 1º prémio 
– Elizabeta Araújo Cardoso; 2º 
prémio – Conceição Bernardino; 3º 
prémio – Artur Baptista.

A inauguração da exposição contou 
com um convidado especial, Álvaro 
Costa, conhecido radialista, 
musicólogo, apresentador e comen-
tador. Numa conversa com o público 
recordou e homenageou David 
Bowie, partilhando aspetos da vida 
pessoal e profissional do artista 
britânico que morreu, de forma 
inesperada, no mês de janeiro.

Ciclo de Conferências'16 – Cultura e Coesão
Social, numa sessão subordinada ao tema:
Arquitetura e Coesão Social 

A Casa da Cultura de Paranhos, no 
dia 23 de março, encheu para rece-
ber a conferência "Arquitetura e 
Coesão Social",  com o Arquiteto José 
Gomes Fernandes, Vereador do 
Urbanismo da CMP na década de 90, 
no âmbito do Ciclo de 
Conferências'16 - Cultura e Coesão 
Social. Ao longo da noite foram deba-
tidos os principais problemas do 
Porto, em especial o envelhecimento 
da população, a dificuldade de fixar os 

mais novos, a perda de população a 
um ritmo de cinco mil pessoas por 
ano, a falta de infraestruturas de 
lazer/desporto, falta de espaços 
verdes para usufruto dos moradores, 
a perda do sentimento de vizinhança 
e o descontrolo do turismo que está 
a levar a uma descaraterização da 
cidade. Um debate muito rico em 
ideias para uma cidade mais coesa 
socialmente.
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Junho

Projeto Entrelaçar
Doença Cardiovascular na Infância:
Como prevenir!
Dia 14 | 10h00-12h00
Local: UP! Unidade Empresarial de Paranhos
Para pais e filhos das escolas de Paranhos
Inscrições: geral@jfparanhos.pt

2.º Torneio Solidário da Associação das 
Crianças do S. João
Dia 21 | 9h00
Local: Vitalis Park (Campo do FCP 
da Constituição)

Projeto Entrelaçar - Piquenique Familiar
de Encerramento
Dia 11 | 10h00 - 12h00
Local: Quinta do Covelo
Para pais e filhos das escolas de Paranhos
Inscrições: geral@jfparanhos.pt

ATL Férias de Verão
Dia 13 de junho a 29 de julho | 8h00 - 19h00
Local: ATLs da Junta de Freguesia de Paranhos
Para crianças dos 6 aos 10 anos
Inscrições até ao dia 6 de junho, em:
geral@jfparanhos.pt

Passeio Anual de 10 de Junho
Dia 10| 8h00
Mirandela - Valpaços

Sardinhada de S. João
Dia 15 Inscrições
Dia 22 - Sardinhada em Oiã
Recenseados em Paranhos

Lançamento do livro de Joaquim Paulo Sousa:
“As Cidades da Poesia”
Dia 23 | 16h00
Casa da Cultura de Paranhos

Um Mês...Um Museu?
Visita à Casa do Infante
Dia 13 | 14h30 (J.F.Paranhos)
Inscrições – casadacultura@jfparanhos.pt

Entrega dos Prémios do Concurso TeleCurtas
Dia 20 | 14h30
Auditório da Junta de Freguesia de Paranhos

A Poesia anda no ar... fora de portas!
Dia 21 | 16h30
Oporto Confeitaria
Convidados: Lourdes dos Anjos 
e Eduardo Roseira

Exposição de Pintura “Uma sustentável
leveza” de Artur Baptista
De 3 a 23
Casa da Cultura de Paranhos

Um Mês...Um Museu?
Visita ao Museu de Leça do Balio
Dia 14 | 14h30 (J.F.Paranhos)
Inscrições – casadacultura@jfparanhos.pt

A Poesia anda no ar... fora de portas!
Dia 18 | 16h30
Mítica Inspiração Confeitaria
Convidados: Lourdes dos Anjos e Eduardo Roseira

XVI Feira Rural à Moda Antiga e
V Feira das Tradições
De 4 a 5
Jardim de Arca d’Água

A Poesia anda no ar... Celebrar o Porto
Dia 4 | 16h00
Casa da Cultura de Paranhos

Exposição de Artesanato de Manuela Lobo
De 16 a 26 
Casa da Cultura de Paranhos

 
 

 
 

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

-

através do site ou do e-mail: gci@jfparanhos.pt
 

Para mais informações contacte a Junta de Freguesia, 
através do telefone 225 020 046, ou do e-mail:  
geral@jfparanhos.pt 
 

Junta de Freguesia de Paranhos
Rua Álvaro Castelões, 811 | 4200-047 Porto
telf.: 225 020 046 |telm.: 938 821 958 

Informática
3ª | 14h00 | 15h45
5ª | 09h30 | 11h15

Hidroginástica
2ª | 11h00
3ª | 09h00
4ª | 10h30 | 16h00
5ª | 10h00
6ª | 11h00

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

Ciclo de Conferências’16 - Cultura e
Coesão Social
Dia 19 | 21h30
Música e Coesão Social
Auditório da Casa da Cultura de Paranhos

Férias Desportivas 2016
Inscrições a partir de 14 de junho na Junta
de Freguesia de Paranhos
Para crianças dos 8 aos 16 anos.

Projeto Entrelaçar – Workshop Doces de
Paranhos
Dia 16 | 10h00-12h00
Local: Quinta de S. Romão
Para pais e filhos das escolas de Paranhos
Inscrições: geral@jfparanhos.pt

Exposição “Desporto em Património Comum”
De 15 a 25 
Casa da Cultura de Paranhos

A Poesia anda no ar... fora de portas!
Dia 16 | 16h30
Café Monsanto
Convidados: Lourdes dos Anjos e Eduardo Roseira

Um Mês...Um Museu?
Visita ao Museu do Carro Elétrico
Dia 22 | 14h30 (J.F.Paranhos)
Inscrições – casadacultura@jfparanhos.pt

Exposição de Fotografia “O Alto Douro
Vinhateiro” de Fernando Pedro
De 29 abril a 14 maio 
Casa da Cultura de Paranhos

Ciclo de Conferências’16 - Cultura e
Coesão Social
Dia 3 | 21h30
Misericórdias e Coesão Social
Auditório da Casa da Cultura de Paranhos

Passeio  Mensal
Lamego
Dia 11 - Inscrições
Dia 18 - Saída da Junta
Dia 20 - Saída do Regado
Dia 25 - Saída da Areosa
Recenseados em Paranhos 

Maio

Passeio Anual de 10 de Junho
Dia 4 | Inscrições

A Poesia anda no ar... com Fernando Morais
Dia 7 | 16h00
Casa da Cultura de Paranhos

Abril

Aulas de Português para Imigrantes
5ª | 16h00-17h20

Oficina de Literacia para Adultos
4ª | 15h00-16h20

Livros & Cª
5ª | 10h00-12h00

Bordados
4ª | 10h30-12h00
Casa da Cultura de Paranhos

Pintura
2ª | 18h00-20h00
Casa da Cultura de Paranhos

Dança Social
6ª | 15h00-16h20
Casa da Cultura de Paranhos

Atlier de Manualidades
2ª | 9h00-12h30 - 14h00 - 16h30
5ª | 14h00 - 16h30
6ª | 9h00-12h30 - 14h00 - 16h30
UP! Unidade Empresarial de Paranhos

ATL de Pontas
Atividades lúdicas e pedagógicas / Apoio ao estudo
De segunda a sexta das 8h00-9h00
e das 17h30-19h00

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.


