
Caros Concidadãos,
Volvidos os primeiros meses deste ano, é com 
grande satisfação que vemos estarem a ser   
concretizados os nossos objetivos. O desafio que 
colocamos para 2017, era e é, ir o mais longe 
possível em novos projetos e novas parcerias.
Como sabem, cumprimos já o nosso programa 
eleitoral e temos uma situação financeira              
confortável. Por isso, voltamo-nos, conforme 
tínhamos previsto, para novos desafios no início 
deste ano.
Já iniciamos o processo de certificação da Junta de 
Freguesia em Gestão de Qualidade e em Gestão da 
Segurança dos Sistemas de Informação e, neste 
âmbito, fomos a primeira Junta de Freguesia de 
Portugal a iniciar este procedimento. No mundo 
que nos rodeia cada vez mais é necessário garantir a 
segurança da informação - pessoal e coletiva - 
existente. Temos a certeza que, também neste 
capítulo, seremos pioneiros com a certificação que 
esperamos obter.
Estamos a procurar ir mais longe, também, ao nível 
das parcerias. Assim é com o Protocolo com a 
Universidade Fernando Pessoa (que permite 
tratamentos dentários gratuitos aos Paranhenses 
mais desfavorecidos), assim é com o Protocolo com 
a ADDIM (que permite agilizar respostas aos 
cidadãos seniores mais vulneráveis e fragilizados), 
assim é com o projeto-piloto “ladra comigo” (que 
permite às crianças da Unidade Multideficiência da 
EB2,3 Pêro Vaz de Caminha o acesso a terapias 
inovadoras).
Como temos definido nos últimos anos, a Ação 
Social é a nossa prioridade. O trabalho da Comissão 
Social de Freguesia, sob coordenação da Junta de 
Freguesia, mantem-se numa busca contínua de 
respostas para os problemas da nossa Freguesia e 
naturalmente, das pessoas que nela moram. Nesta 
edição fique também a conhecer algumas das 
Instituições que a compõem. A todas elas o nosso 
agradecimento pelo trabalho dedicado e profícuo 
em prol da população da Freguesia!
Continuaremos a apoiar as populações mais 
vulneráveis. E temos em vista apostar ainda mais no 
apoio aos mais jovens e estar mais presentes junto 
dos que pela sua já longa vida, mais necessitam e 
sobretudo, merecem! Mesmo sabendo que muitas 
das respostas que os cidadãos pretendem não se 
encontram na Junta nem nos parceiros da “rede 
social”, estaremos, no entanto, sempre presentes 
para apoiar e prestar o melhor serviço possível a 
cada situação.
Continuaremos a estar próximo. De si, de todos! 
Como tem sido apanágio deste Executivo. A 
proximidade com a população é já uma imagem de 
marca. Seja nos eventos da promovidos pela Junta, 
seja nos eventos das Instituições que 
amavelmente nos convidam a estar 
presentes, seja nos dias de          
atendimento ao público que 
disponibilizamos. Move-nos o 
Serviço Público e é para ele e por 
ele que estamos aqui.
Contamos consigo!

Junta de Freguesia lança 
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Junta de Freguesia inicia projeto piloto
de Terapia Assistida por Animais
A Junta de Freguesia iniciou 
recentemente um projeto piloto, em 
parceria com a Unidade de 
Multideficiência da Escola EB 2/3 Pêro 
Vaz de Caminha. 
Este projeto visa a Terapia Assistida 
por Animais que utiliza a relação 
Homem/Cão numa intervenção     
com objetivos definidos como parte 
integrante de um processo terapêutico. 
Na Unidade de Apoio Especializado 
para a Educação a Alunos com Multi-
deficiência será desenvolvido um 
programa com critérios específicos 
que tem como objetivo promover 
uma melhoria no funcionamento 
físico, cognitivo, social, emocional e 
afetivo.
 Vários estudos realizados confirmam 
os benefícios físicos do contacto com 
os animais que proporciona uma fonte 
diversificada de estimulação sensorial 
e promove o exercício e a atividade 
física. Também ao nível cognitivo, a 
presença do animal aumenta a 
atenção e a concentração e, conse-
quentemente, a estimulação mental, 
promovendo, a comunicação e 
diminuindo os sintomas depressivos. 
Ao nível social, está comprovado que 
os cães são facilitadores da interação 
servindo de “ponte” entre o terapeuta 

e o utente e proporcionam oportuni-
dades de melhoria de relação de pares. 
Os benefícios emocionais e afetivos 
advêm da presença dos cães, uma vez 
que esta interação proporciona uma 
partilha de sentimentos, sendo que os 
animais manifestam uma aceitação 
incondicional sem juízos de valor, 
promovendo a empatia, companhei- 
rismo e sentimento de pertença.
O projeto será dinamizado pela 
equipa da “Ladra Comigo”, que é 
constituída por duas profissionais de 
saúde, uma Psicóloga, Catarina Cascais, 
que faz dupla com os cães terapeutas 
Miles e Safira e uma Gerontóloga, 
Clara Cardoso, que faz dupla com as 
cadelas terapeutas Milú, Laika e 
Gemma.
Para o Presidente da Junta, Alberto 
Machado, “a inovação contínua a que 
estamos habituados em Paranhos, 
leva-nos a querer chegar cada vez mais 
longe. Não podíamos dizer que não a 
esta oportunidade de podermos 
possibilitar que crianças com deficiên-
cia possam ter acesso a novas terapias, 
é certamente uma mais valia para toda 
a nossa comunidade”.
A equipa é certificada pela ÂNIMAS – 
Associação Portuguesa para a Inter-
venção com Animais de Ajuda Social.

AÇÃO SOCIAL

No dia 4 de fevereiro, viajamos no 
tempo, sem sair do presente, e 
revivemos o duelo à espada de 
Antero de Quental e Ramalho 
Ortigão, motivado pela polémica 
“Questão Coimbrã”, a 4 de fevereiro 
de 1866, na Arca de Água, em    
Paranhos.
O evento contou inicialmente com 
uma visita guiada pela história e 
estórias do Jardim de Arca de Água, 
um dos mais bonitos da cidade do 
Porto, com a participação de duas 
arquitetas paisagistas, Arq. Ana Cata-

rina Antunes e Arq. Maria Abranches 
Pinto, que também abordaram as 
espécies botânicas presentes.
A recriação histórica esteve a cargo 
de Bruno Antão e Diogo Muge, com a 
colaboração do encenador Ricardo 
Alves, do TIPAR.
Para o Presidente da Junta de Fregue-
sia, Alberto Machado, esta iniciativa 
“cumpre o duplo objetivo de 
promover a componente histórico-
-cultural deste espaço e reforçar a 
importância ambiental deste jardim na 
Freguesia de Paranhos”.

Recriação Histórica no Jardim de Arca de Água

A Junta de Freguesia de Paranhos 
promove todos os meses um passeio 
destinado a todos os residentes na 
freguesia.
Desta forma, pretende-se que saiam 
do seu quotidiano, para conhecerem 
melhor o Património Nacional. Esta 
iniciativa assume um importante 
papel social junto da população, 
proporcionando momentos de 
convívio e animação, bem como, a 
valorização pessoal e social de todos.
Para iniciar o ano de 2017, a proposta 
foi rumar ao norte do país. A 
primeira paragem efectuou-se em 
Braga para uma breve visita ao 
Centro Histórico. O almoço 
realizou-se em Ponte de Lima, no 
restaurante Sabores do Lima. Da 
parte da tarde, o passeio seguiu pelo 
Forte de Valença e pela Vila de 
Cerveira, a Vila das Artes, onde foi 
possível apreciar a lindíssima vila 
fronteiriça minhota, debruçada sobre 

o Rio Minho, que ganhou grande 
mediatismo com a criação da Bienal 
Internacional de Artes.
 A região centro do país foi o local 
escolhido para visitar no mês de 
fevereiro.
A viagem iniciou-se com uma para-
gem em Coimbra para uma visita à 
baixa da cidade, designação que foi 
desenvolvida com a separação entre 
a "Alta", onde vivia a nobreza e o 
clero e, mais tarde, os estudantes e a 
"Baixa", predominada pelo comércio, 
artesanato e bairros ribeirinhos. E 
seguiu para a vila da Sertã, local onde 
decorreu o almoço, no restaurante 
Ponte Romana. Da parte da tarde, os 
Paranhenses rumaram à cidade de 
Castelo Branco, onde foi possível 
visitar o centro histórico da cidade.
Como habitualmente, o clima de 
alegria e a boa disposição estiveram 
sempre presentes ao longo de toda a 
viagem.

Paranhenses visitam o Minho e a Beira Interior

Mais Saúde Oral na Freguesia de Paranhos
 No passado dia 16 de janeiro, o Presi-
dente da Junta, Alberto Machado, 
esteve na Universidade Fernando 
Pessoa com o Senhor Reitor, o Prof. 
Doutor Salvato Trigo, para assinar um 
importante protocolo de cooperação 
que permitirá o acesso gratuito a 
cuidados primários de Saúde Oral aos 
Paranhenses com rendimentos mais 
baixos.
Desta forma, todos os cidadãos 
residentes na freguesia de Paranhos, 
independentemente da idade, que 
apresentem uma insuficiência de rendi-
mentos, poderão usufruir de trata-
mentos dentários, nas instalações da 
faculdade, de forma gratuita, nos 

seguintes serviços: extrações, restau-
rações, desvitalizações e destartariza-
ções (limpezas). Estão excluídos deste 
protocolo os tratamentos ortodônti-
cos (correções com aparelho), cirur- 
gias complexas e próteses.
Para usufruir destes benefícios será 
necessário uma ida inicial ao Gabinete 
de Serviço Social da Junta de Fregue-
sia de Paranhos, para uma avaliação 
socioeconómica e posterior encami-
nhamento. Deverão levar documen-
tação comprovativa de rendimentos 
e de despesas, para ser comprovada a 
insuficiência económica e emitida 
uma credencial de acesso às clínicas 
da UFP.
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O senhor Sebastião Lopes 
comemorou, no dia 28 de janeiro, os 
seus 100 anos junto de familiares e 
amigos que não quiseram deixar de 
assinalar uma data tão importante.
A festa foi promovida pela Associa-
ção de Moradores do Bairro do 
Amial, como forma de reconheci-
mento do ilustre residente, que 

mantém uma forma física e psíquica 
invejável.
O Presidente da Junta de Freguesia, 
Alberto Machado, presente no 
aniversário, congratulou a instituição 
pela iniciativa e desejou ao Sr. Sebas-
tião as maiores felicidades junto dos 
seus amigos e familiares. 

Mais um idoso de Paranhos comemorou 100 anos Centro de Investigação Médica lança novo
desafio à Freguesia

A convite do Centro de Investigação 
Médica da Faculdade de Medicina da 
Universidade do Porto, localizado na 
zona posterior do quarteirão do 
Hospital de São João, o Executivo da 
Junta de Freguesia visitou a 
importante Unidade de Investigação 
Cardiovascular - unidade de 
excelência mundial, com valências 
únicas a nível Europeu.
A visita contou com a presença da 

diretora da Faculdade de Medicina, 
Dra. Maria Amélia Ferreira e do Dr. 
Adelino Leite Moreira, coordenador 
da Unidade.
Nesta visita surgiu mais um desafio 
para a Freguesia, no âmbito de uma 
parceria a estabelecer, na educação 
para a saúde das nossas crianças e 
idosos. Desafio prontamente aceite 
pela Junta.

O Presidente da Junta, Alberto 
Machado, assinou um Protocolo de 
Cooperação com a Associação 
Democrática de Defesa dos Inter-
esses e da Igualdade das Mulheres, 
que visa formalizar uma colaboração 
no âmbito do projeto "Viver Sempre", 
para apoio aos idosos vitimas de 
violência(s) na Freguesia de Paranhos.
Este projeto tem como objetivo infor-
mar, sensibilizar e consciencializar 
potenciais vítimas idosas sobre as 

diversas formas de violência a         
que estão vulneráveis; promover      
um envelhecimento ativo e o                  
desenvolvimento de competências 
pessoais e sociais que permitam 
fortalecer a autoestima e o bem-estar 
emocional, contribuindo para a 
melhoria da sua qualidade de vida.
O projeto é desenvolvido em           
diversos Centros Sociais da Freguesia 
de Paranhos.

Junta de Freguesia assina protocolo com a ADDIM

O Presidente da Junta de Freguesia, 
Alberto Machado, juntamente com 
alguns elementos do Executivo reuni-
ram com o Comandante da Esquadra 
do Bom Pastor e com o Comandante 
da 3° divisão do Comando Distrital 
do Porto.
Na sequência de várias notícias que 
vieram a público através dos órgãos 
de comunicação social sobre pro- 
blemas existentes ao nível da 
degradação do serviço público 
prestado pela PSP fruto da falta de 
meios, o Executivo da Junta solicitou 
uma reunião onde confirmou que os 
problemas são transversais a nível 
nacional e que afetam também a 
Esquadra da PSP que serve a Fregue-
sia. Para além da falta de efetivos, 

também a falta de viaturas e a falta de 
equipamentos informáticos são um 
problema para o qual o Ministério da 
Administração Interna tarda a dar 
solução.
O Presidente da Junta assumiu o 
compromisso de tentar, dentro da  
sua esfera de competências, ajudar. 
Começará por exigir ao Governo que 
assuma as suas responsabilidades e 
que afete mais efetivos policiais à 
Freguesia, dotando a nossa Esquadra 
das ferramentas necessárias, nome-
adamente, viaturas, computadores e 
equipamentos de proteção individual.
Ficou em aberto a possibilidade da 
Junta de Freguesia apoiar a Esquadra 
do Bom Pastor na aquisição do equi-
pamento informático em falta. 

Reunião com Comando da PSP confirma falta
de recursos



A violência entre Jovens não é um 
fenómeno recente. Entender o fenómeno é 
o primeiro passo para preveni-lo, caso 
contrário mais cedo ou mais tarde, a vida 
em comunidade estará comprometida, e 
cada um fará o que julgar o melhor para si 
sem considerar o bem comum.
 Os casos de violência tem-se tornado mais 
comuns, aumentando e tornando-se mais 
graves nos últimos tempos, “arrepiando” 
todos aqueles que assistem a esta 
problemática. Ainda há pouco tempo, em 
menos de um mês podemos assistir na TV a 
dois casos gravíssimos de agressividade, com 
uma frieza inimaginável por parte dos seus 
interlocutores.
Hoje os Pais estão mais preocupados 
porque parece que ela se alastrou nos locais 
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 “Violência entre Jovens | Encarar esta temática sem rodeios”

Vítor Monteiro 
Presidente da Assembleia
de Freguesia de Paranhos

EDUCAÇÃO

O projeto Entrelaçar foi criado para 
juntar pais/avós e filhos/netos em 
atividades lúdicas, pedagógicas e 
inovadoras, realizadas em conjunto.
Neste novo ano, a atividade proposta 
para janeiro foi a participação numa 
sessão exclusiva do último filme da 
Disney “Vaiana”, nos Cinemas NOS, do 

Alameda Shopping.
A história de “Vaiana” é a de uma 
jovem adolescente, corajosa e 
determinada, que parte numa aventura 
cheia de ação em prol da sua tribo, 
família e cultura. Foi certamente 
inspiradora para todos os que 
assistiram ao filme.

Projeto ENTRELAÇAR leva pais e filhos ao cinema

Esta atividade foi promovida pelo 
grupo de Educação Física e pelo 
Clube do Desporto Escolar do Agru-
pamento Eugénio de Andrade, com a 
colaboração dos professores de Ativi-
dade Física e Desportiva das EB 

Augusto Lessa, Costa Cabral e 
Covelo e apoio da Junta de Freguesia 
de Paranhos.
Estiveram envolvidos e participaram 
na atividade 36 alunos do 4ºano das 
escolas básicas de Augusto Lessa, 
Costa Cabral e do Covelo.
A atividade consistiu numa Prova de 
Atletismo - corrida de velocidade, 
integrada no programa do Desporto 
Escolar Eugénio de Andrade e 
proporcionou aos alunos momentos 
desportivos de superação individual e 
respeito coletivo.
Os dois primeiros classificados de 
cada escalão e género ficaram apura-
dos para representar o agrupamento 
no MEGA SPRINTER - FASE CLDE, 
previsto para o dia 15 de Março de 
2017.

MegaSprinter do Agrupamento de Escolas
Eugénio de Andrade

No dia 18 de fevereiro, o projeto 
Entrelaçar proporcionou uma visita 
guiada ao World of Discoveries, 
Museu e Parque Temático.
Após uma primeira parte da visita, 
dedicada aos factos históricos da 
época dos Descobrimentos, foi 
possível entrar a bordo de pequenos 
barcos, nos quais pais e filhos ruma-
ram à conquista de Ceuta, passaram o 

Cabo das Tormentas, cruzaram-se 
com o tenebroso Adamastor. Os 
“viajantes” passaram ainda pela Índia, 
Timor, China, Macau, Japão e por último 
Brasil.
Foi uma viagem no tempo, que criou 
certamente em todos um novo entusi-
asmo pela história, pelo que os portu-
gueses conquistaram e pela grandeza 
da nossa nação, Portugal!

Projeto ENTRELAÇAR à descoberta do
World of Discoveries

No dia 4 de fevereiro a Escola de 
Música Santa Cecília comemorou o 
seu 16º aniversário com um concerto 
de homenagem à Música.
Este Concerto promovido pelos 
professores da escola contou com a 
participação do Coro Infantil e Juvenil 
para interpretar o hino da escola.
Foi uma noite em que o espírito de 
família que se sente nesta escola 
esteve uma vez mais presente e em 
que o público também foi convidado a 
participar num pequeno jogo musical.
Além da interpretação dos vários 
temas musicais ocorreram momentos 

de humor com a Classe de Teatro da 
Escola e momentos de entrevista 
onde o Presidente da Junta de 
Freguesia, Alberto Machado, também 
foi um dos convidados a partilhar 
com os presentes de que modo a 
música está presente na sua vida 
pessoal e politica.
Esta Escola de Música que não possui 
fins lucrativos, está integrada na 
ARPA-Associação Recreativa Cultural 
e Desportiva Paróquia da Areosa e 
tem atualmente mais de 300 alunos e 
um corpo docente composto por 20 
professores.

16º Aniversário da Escola de Música de Santa Cecília

onde há grupos de adolescentes e jovens. 
Todos têm receio de que o filho seja alvo de 
brincadeiras de mau gosto, humilhação e 
violência desmedida. Mas se é verdade que 
muitos pais ensinam os seus filhos a tratar os 
conflitos de modo pacífico e sereno, muitos 
outros não o fazem, incentivando por vezes 
à utilização da própria agressividade.
Aprofundar as causas desta temática é 
importante. De início, é preciso lembrar que 
a agressividade tende a acompanhar o 
período da adolescência e juventude, onde 
por vezes o contato físico é uma maneira 
inconsciente de mostrar erradamente a 
superioridade e masculinidade dos jovens.
Existem outros fatores que por vezes 
influenciam e que não podemos esconder. 
O ambiente social e familiar é um deles, 

sendo um dos que mais influenciam estas 
condutas impróprias. Nem toda a família 
rigidamente autoritária ou excessivamente 
indulgente será o berço de adolescentes 
agressivos. Também podemos dizer que não 
é uma problemática proveniente de  carater 
e classe social, facebook, etc.
Dependendo da gravidade do caso, não 
temos que ter receio de denunciar os casos 
aos órgãos competentes. Sempre fui apolo-
gista que estes casos necessitam de firmeza, 
de modo, a enviar a mensagem certa  aos 
prevaricadores. No caso das escolas por 
vezes as suspensões e expulsões geram 
apenas um medo temporário pelo castigo. A 
falha é que não leva os Jovens em questão a 
refletir sobre a necessidade das regras nas 
relações com os outros. Considero que uma 

providência importante é nunca relativizar o 
problema. A falta de consequências “legais” 
também não ajuda. O certo é ensinar que 
todos, sem exceção, precisam respeitar o 
próximo, independentemente de quem seja 
e do comportamento que adote. Uma 
aprendizagem fundamental não só para a 
trajetória escolar, mas sim para o resto da 
vida. Se a Juventude é o futuro de um País, 
então temos que encarar esta temática sem 
rodeios, dando lhe a importância e cuidado 
que merece, para que o amanhã
não seja tão violento. 
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CULTURA E PATRIMÓNIO

Maximiano Lemos da Faculdade de 
Medicina da Universidade do Porto 
(FMUP), fundado em 17 de outubro 
de 1933, por iniciativa do Professor 
Luís de Pina. O museu reúne objetos 
oferecidos à FMUP, aquando da 
exposição médico-histórica de    
1925, comemorativa do primeiro 
centenário da fundação da Régia 
Escola de Cirurgia do Porto.
Todos os Paranhenses interessados 
em conhecer e aprofundar conheci-
mentos sobre os museus e as suas 
coleções, devem inscrever-se na Casa 
da Cultura de Paranhos. Esteja atento 
às próximas visitas!

Projeto “Um Mês... Um Museu?” em Serralves
e na Faculdade de Medicina
 

O projeto “Um Mês... Um Museu?” 
visitou a exposição da coleção do 
artista Joan Miró “Materialidade e 
Metamorfose”, no Museu da Funda-
ção Serralves, no mês de janeiro. A 
exposição abarca um período de seis 
décadas da carreira do artista catalão 
– de 1924 a 1981 – e debruça-se em 
particular sobre a transformação das 
linguagens pictóricas que o artista 
catalão trabalhou, abordando também 
as suas metamorfoses artísticas nos 
campos do desenho, pintura, colagem 
e trabalhos em tapeçaria.
 No mês de fevereiro, os participantes 
tiveram a oportunidade de conhecer 
o Museu da História da Medicina 

não só para ouvir, mas também para 
mostrar os seus dotes vocais. Nos 
meses de janeiro e fevereiro, o “Fado 
à porta” esteve presente nas Escolas 
Básicas de São Tomé, da Caramila e 
da Agra, e no Centro de Convívio da 
Gruta de Arca de Água.
As sessões de Fado têm sido um 
sucesso, com casa cheia e muitos 
interessados em mostrarem o “seu” 
Fado. Fique atento às próximas 
sessões.

 Projeto “Fado à porta”

O projeto “Fado à porta” é 
promovido pela Junta de Freguesia 
de Paranhos, no âmbito do Programa 
Cultural de Proximidade. Esta inicia-
tiva pretende também divulgar este 
estilo musical português, que foi 
elevado à categoria de Património 
Oral e Imaterial da Humanidade pela 
UNESCO, em 2011.
A Junta de Freguesia convida todos 
os Paranhenses que gostem de Fado 
a participarem nas próximas edições, 

Freguesia de Paranhos,  onde partici-
param: Alma Nova – Grupo Coral e 
Instrumental do Concelho de 
Óbidos e o Orfeão de São Mamede. 
Os coralistas, dos três grupos         
musicais, finalizaram o espectáculo 
cantando o “Natal de Elvas”, 
enchendo de entusiasmo e alegria a 
numerosa assistência presente no 
Auditório da Junta de Freguesia.
No dia 25 de janeiro cantaram na 
Missa em honra da Nossa Senhora 
da Conceição, na Cripta da Igreja de 
Paranhos e a convite do Exmo 
Senhor Padre Manuel Martins, no 
lançamento do CD ”Devoções” - 
Edições Salesianas, que contou com 
a presença do Senhor Bispo do 
Porto D. António Francisco dos 
Santos.
Nos próximos meses o Orfeão de 
Paranhos atuará no Encontro de 
Musica Popular, organizado pela 
Associação Agitar – Universidade 
Sénior do Porto (25 de 
Março/Auditório da JFP) e no Con-
certo do 19º Aniversário do Coral 
de Baguim (22 de Abril/ Centro 
Paroquial Baguim do Monte).

VI Encontro de Coros de Paranhos
e III Aniversário do Orfeão de Paranhos
 

O Orfeão de Paranhos conta com 
70 elementos de todos os grupos 
etários que integram os diferentes 
naipes musicais, motivados e empe- 
nhados no Canto Coral. Ao longo 
destes três anos de existência tem 
tido como coordenadora Diana e 
Silva, e como maestro e diretor musi-
cal, Sérgio Filipe Martins.
No dia 15 de Janeiro o OP festejou o 
seu 3º Aniversário e o VI Encontro 
de Coros promovido pela Junta de 

Prato, na zona do Amial, com os 
convidados Lourdes dos Anjos e 
Eduardo Roseira, que num ambiente 
descontraído declamaram e interpre-
taram poemas de diferentes autores, 
incitando os presentes a participar e a 
explorar este género literário.
No mês de fevereiro, a Casa da 
Cultura recebeu Albino Dias, que 
encantou todos os presentes com a 
sua poesia. A “poesia fora de 
portas…” esteve na Confeitaria 
Castelar, na Rua de Costa Cabral 
junto ao Académico F.C., onde 
surpreendeu os clientes e ajudou a 
incentivar novos públicos para a 
cultura!

“A Poesia anda no ar...”, dentro e fora de portas!
 

No âmbito do Programa Cultural de 
Proximidade da Junta de Freguesia de 
Paranhos, duas tardes de sábado de 
cada mês são dedicadas à poesia. No 
primeiro sábado acontece na Casa da 
Cultura e, no terceiro sábado, é eleito 
um café da freguesia para a sessão sair 
da Casa da Cultura e ir de encontro 
aos cidadãos.
Em Janeiro, a Casa da Cultura recebeu 
a poesia de Maria Mamede que, desde 
cedo, começou a escrever pequenas 
histórias para contar a outras crianças. 
A autora da obra dedicada à poesia 
“Quando já não estiveres...“, deliciou a 
plateia com os seus versos. A “poesia 
fora de portas…” foi ao Café Dom 
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Maria Ramos;  2º prémio – Anaíza 
Silva;  3º prémio – António Fernando 
Valente.
O evento de entrega dos prémios do 
concurso realizou-se no dia 17 de 
fevereiro e contou com a participação 
do pintor Agostinho Santos que nos 
falou sobre o tema: “o Amor ainda 
tem pinta?”, em paralelo com a 
exposição de todas as cartas enviadas 
para o concurso, no auditório da Casa 
da Cultura de Paranhos.

5ª Edição do Concurso - Cartas de Amor

Fevereiro é o mês do Amor e, como 
não podia faltar, a Junta de Freguesia 
de Paranhos lançou a 5ª edição do 
concurso “As Mais Belas Cartas de 
Amor”. Segundo Alberto Machado, 
Presidente da Junta de Freguesia, este 
concurso pretende “promover o 
gosto pela escrita e pela leitura e 
celebrar o dia dos namorados”.
Esta edição contou com 63 cartas de 
amor, das quais se destacaram três, 
escolhidas como vencedoras, que 
foram redigidas por: 1º prémio – Ana 

INOVAÇÃO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO
E CONHECIMENTO

DESPORTO, JUVENTUDE E ATIVIDADES
RECREATIVAS

Movimento Transformers agita Paranhos!

As aulas da Escola de Superpoderes 
Paranho's Move já começaram! A 
Unidade Empresarial de Paranhos 
(UP!) na Rua do Tâmega é o palco da 
transformação e o calendário conta 
com diversas atividades que têm 
como principal objetivo criar alerta 
social sobre tudo o que fazemos na 
nossa vida. Acreditam que não há 
idade para desenvolver talentos, por 
isso trabalham com pessoas dos 6 aos 

106 anos. Para fazer parte da 
mudança, pode inscrever-se através 
do email joana@m-trf.org, visitar o 
website ( www.m-trf.org ) ou ligar 
919 329 976 para mais informações.

A Junta de Freguesia de Paranhos 
estabeleceu, também, novo protocolo 
com a ESEP, que visa a participação 
ativa dos séniores da freguesia, através 
de um Atelier de Manualidades.

Salgueiros a caminho da fase de subida à 2ª Liga

Corta Mato do Agrupamento de Escolas
do António Nobre

primeiro objetivo da época.
A Junta de Freguesia de Paranhos 
felicita os atletas, equipa técnica, adep-
tos e direção pelo empenho e 
trabalho demonstrado na conquista 
deste objetivo.

No passado dia 29 de janeiro 
realizou-se a última jornada da 
primeira fase do Campeonato de 
Portugal. O Salgueiros foi uma das 16 
equipas apuradas para a fase de 
subida à 2ª Liga, atingindo assim o seu 

No passado dia 19 de janeiro, o 
Agrupamento de Escolas de António 
Nobre iniciou a manhã fria de inverno 
com uma prova de Corta Mato, nas 
instalações da Escola António Nobre. 
A prova teve a participação de mais 
de 300 jovens de todas as escolas do 
agrupamento.
A atividade contou com a presença 
do Diretor do Agrupamento, 
Professor Cristovão Oliveira, da atleta 

55º Aniversário do Real Sociedade do Campo Lindo
mantém um convívio salutar entre 
todos os associados, juntamente com 
o apoio ao presidente e atleta Renato 
Soares, bem como, a toda a direção.
Parabéns pelo esforço e dedicação ao 
associativismo!

A celebrar o seu 55º aniversário, o 
Real Sociedade do Campo Lindo 
mantem a sua atividade enquanto 
coletividade apesar de todas as dificul-
dades decorrentes dos tempos que 
vivemos. Esta Associação da Freguesia 

No âmbito da ação social promovida 
pela Junta de Freguesia, o Presidente, 
Alberto Machado, assinou em janeiro 
um protocolo de cooperação com a 
Associação Cultural e de Apoio Social 
do Sporting Clube da Cruz, na 
presença do seu Presidente Hélder 
Pereira, para apoiar o trabalho desen-

Apoio à Associação Cultural
e de Apoio Social do Sporting Clube da Cruz

volvido ao nível do apoio ao estudo 
das crianças mais desfavorecidas que 
frequentam a instituição. Esta IPSS, 
fundada em 2010, visa apoiar as famílias 
de recursos mais escassos no desem-
penho das suas funções e responsabili-
dades, nomeadamente na educação e 
proteção das crianças e jovens.
 

olímpica, Fernanda Ribeiro, e do 
Presidente da Junta de Freguesia de 
Paranhos, Alberto Machado, que foi 
acompanhado por Fátima Fontes do 
Pelouro da Educação e por Luís Torres 
do Pelouro do Desporto.
Apesar das condições climatéricas 
adversas, a atividade foi um sucesso, 
com muita animação e boa disposição, 
por parte dos alunos e professores.
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Conheça algumas das Instituições da Comissão Social de Freguesia de Paranhos

Associação das Escolas Jesus, 
Maria, José do Monte Pedral

Esta instituição fundada em 1876, tem 
como valências o Centro Comuni-
tário, o Centro de Dia, o Apoio 
Domiciliário, a Cantina Social e a 
Incubadora Social.
Segundo o seu Presidente de 
Direção, Paulo Santos, “integrar a 
Comissão Social de Freguesia significa 
poder melhor desenvolver a nossa 
missão de apoio à família e, em 
conjunto com outras instituições 
estar mais perto dos mais fragilizados 
e exluídos ajudando... porque ajudar, 
faz bem!”.

Centro Social e Paroquial do 
Amial

Desde 1985 no terreno, tem valên-
cias nas áreas de Creche, CATL, 
Centro de Dia, Centro Comunitário, 
ERPI, Serviço de Apoio Domiciliário e 
Cantina Social, atualmente com capa-
cidade para 96 refeições diárias.
Segundo Sónia Augusto, Coordena-
dora do Centro Comunitário, “num 
contexto em que se torna imperativo 
a conjugação de esforços e recursos 
das parcerias locais, a Comissão 
Social de Freguesia é um órgão da 
Rede Social que permite aos agentes 
locais o intercâmbio de experiências 
e a partilha de conhecimento.       
Este trabalho permite aprofundar 
questões que surgem na prática 
diária através da reflexão e do debate 
visando a adoção de metodologias 
inovadoras de ação social”.

Associação Nova Aurora na 
Reabilitação e Reintegração 
Psicossocial (ANARP)

Fundada em 1994, esta instituição 
tem como base de atuação o Fórum 
Sócio-Ocupacional e um Centro 
Infantil.
A integração da ANARP na 
Comissão Social de Freguesia de 
Paranhos “permitiu a otimização de 
recursos comunitários, assim como 
um maior conhecimento das estrutu-
ras e serviços existentes na freguesia, 
proporcionando um leque mais vasto 
de respostas para os utentes da 
instituição”.

Médicos do Mundo

Instituição fundada em 1999, tem 

Este é o “órgão” que integra as Instituições que prestam apoio social na Freguesia de Paranhos. Compete à Junta de Freguesia apoiar e coordenar 
estas Instituições para que funcionem como “rede”. Conheça-as melhor!

como missão a promoção do acesso 
gratuito à saúde das populações 
vulneráveis e combate à sua discrimi-
nação, através de prestação de cuida-
dos de saúde, ações de consciencia- 
lização, formação e capacitação de 
pessoas e instituições. Para a ONG 
Médicos do Mundo a Comissão 
Social de Freguesia “é importante 
porque se cria um momento de 
partilha e divulgação acerca trabalho 
que as diferentes instituições que 
pertencem à Comissão desenvolvem, 
permitindo-nos usufruir e rentabilizar 
os recursos existentes em prol do 
benefício das pessoas que carecem 
de apoio nas diversas áreas da sua 
vida. É um reflexo de boas práticas do 
trabalho em rede.”

Associação do Porto de Paralisia 
Cerebral (APPC)

A APPC, fundada em 1974, atual-
mente, gere o Centro de Reabilitação 
de Paralisia Cerebral do Porto e 
possui Centros de Atividades Ocupa-
cionais e Unidades Residenciais, 
serviços estes especializados na 
promoção da qualidade de vida e 
inclusão das crianças, jovens e adultos 
com deficiência. Presta ainda serviços 
sócio-educativos através de uma 
Creche, um Jardim de Infância e um 
ATL para crianças com e sem 
deficiência e um Centro Comunitário, 
onde se desenrolam atividades de 
promoção do envelhecimento ativo.
A APPC “defende práticas de inter-
venção e gestão sustentável e 
considera as parcerias como instru-
mentos primordiais que possibilitam 
a prestação de serviços de excelên-
cia. A Comissão Social de Freguesia é 
o espaço privilegiado de desenvolvi-
mento desta rede local de recursos e 
de partilha de responsabilidades,      
na busca de soluções para as      
problemáticas sociais. A Comissão 
Social de Freguesia é o espelho das 
suas instituições e o veículo do 
desenvolvimento local”.

Obra Diocesana de Promoção 
Social

Desde 1964 em funcionamento, tem 
valências nas áreas de Creche, 
Educação Pré-escolar, CATL, Centro 
de Convívio, Centro de Dia, Serviço de 
Apoio Domiciliário, CAFAP – Centro 
de Apoio à Família e Aconselhamento 
Parental e Cantina Social.

Segundo a instituição “a Comissão 
Social de Freguesia é importante na 
medida em que possibilita criar uma 
dinâmica interinstitucional participa-
tiva, de planeamento social e de 
cooperação na identificação dos 
problemas e necessidades e imple-
mentação de respostas adequadas”.

Polícia de Segurança Pública – 
Esquadra do Bom Pastor

No terreno desde 1867, tem como 
missão assegurar a legalidade 
democrática, garantir a segurança 
interna e os direitos dos cidadãos, 
nos termos da Constituição e da lei.

Desde 2009 a integrar a Comissão 
Social de Freguesia, para o 
Subcomissário Jean Carvalho da 
Esquadra do Bom Pastor, esta parce-
ria “permitiu ao longo destes anos a 
sinalização e conexão de problemas 
sociais e de segurança, bem como a 
identificação das suas causas, partilha 
de informação e maior proximidade 
entre as instituições públicas                
e privadas e associações locais          
da comunidade da Freguesia de   
Paranhos, facilitando o diálogo, 
dinamizando a relação interinstitucio-
nal e a resolução ou encami- 
nhamento de situações de diversa 
índole social e criminal “.

Associação Benjamim

Constituída como Associação em 
1983 e como IPSS em 2004, tem 
como valências Creche e Centro de 
Convívio.
Segundo a direção, a instituição “valo-
riza toda e qualquer forma de 
trabalho em rede junto da comuni-
dade de Paranhos, assim ao longo dos 
últimos dois anos temos trabalhado 
no sentido de alargar as parcerias 
interinstitucionais como forma de 
alcançar resultados participados por 
todos.
Para que tal se verifique é essencial o 
contacto periódico com todos os 
agentes da dinâmica social da fregue-
sia, designadamente através da 
Comissão Social de Freguesia, onde 
em conjunto é possível partilhar 
fragilidades e maximizar potenciali-
dades com vista a incrementar a  
qualidade dos serviços prestados e 
atribuindo intencionalidade ao 
trabalho social”.

Associação Nacional de Ajuda Aos 
Pobres (ANAP)

Criada em 2003, tem como valências 
a distribuição de cabazes mensais, 
refeições take-away, vestuário, 
calçado, brinquedos, mobiliário e 
disponibilização de produtos de 
higiene pessoal. Também tem parceria 
com DGRS (Direcção Geral de  
Reinserção Social), um Posto de 
Enfermagem e o Projeto ALFA que 
consiste na alfabetização de pessoas 
com dificuldade na aprendizagem e 
leitura.
Segundo Claudina Costa, diretora da 
instituição, “A Comissão Social de 
Freguesia é importante porque aplica 
uma dinâmica de continuidade e 
planeamento no âmbito social,    
identificando as necessidades e 
implementando as respostas certas 
às mesmas”.

Conferências Vicentinas de 
S.  Veríssimo de Paranhos

Fundada em 1887, tem como valên-
cias a ajuda monetária, em géneros, 
roupas e também ajuda espiritual.
Segundo a instituição “a Comissão 
Social de Freguesia de Paranhos é um 
ponto de partilha de experiências e 
de ajuda entre todas as Instituições 
que trabalham na Freguesia”. 

Centro Social da Paróquia da 
Areosa

Fundada em 1982 e com o lema “No 
Serviço dedicado está o Amor”, a 
atividade desenvolvida visa dar cober-
tura às diversas problemáticas sociais 
sentidas na comunidade, intervencio-
nadas através das seguintes valências: 
Centro de Dia, Centro de Convívio, 
Serviço de Apoio Domiciliário, 
Academia Sénior e Cantina Social. 
Segundo Marta Salazar, psicóloga da 
instituição “A Comissão Social de 
Freguesia tem-se constituído como um 
importante centro facilitador do 
conhecimento, articulação e parceria 
entre as diferentes instituições sociais 
da freguesia que realizam uma inter-
venção de proximidade. Facilita, assim, 
a criação de melhores respostas sociais 
através de uma intervenção integrada. 
A interligação institucional fomentada 
pela comissão tem contribuído para o 
apoio mútuo na prossecução dos 
objetivos de promoção do desenvolvi-
mento social”.



 

 
 

  
 

 
 

 

 
 

 

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 

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.
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Programação trimestral

Participação no Concurso de Fotografia
“Varandas de Paranhos”
De 1 a 31 
Casa da Cultura de Paranhos

Março

 

 
 

Passeio  Mensal - Mealhada
Dia 12 - Inscrições
Dia 18 - Saída da Junta
Dia 20 - Saída do Regado
Dia 26 - Saída da Areosa
Recenseados em Paranhos
Itinerário: Porto-Águeda-Mealhada
Luso-Porto
Preço: 15,00€ (almoço incluído)

Entrega dos Prémios do Concurso de
Fotografia “Varandas de Paranhos”
Dia 7 | 18h00
Casa da Cultura de Paranhos

Exposição de Fotografia 
“Varandas de Paranhos”
De 8 a 19
Casa da Cultura de Paranhos

Dia Internacional da Mulher
Dia 8 | Todo o dia
Visita ao Centros de Dia da Freguesia

Um Mês...Um Museu?
Visita ao Museu da Misericórdia
Dia 23 | 14h30 (J.F.Paranhos)
Custo: 3,50€
Inscrição: Casa da Cultura de Paranhos

“Porque hoje é Sexta...”
Dia 31 | 18h00 
Grupo Coral dos Professores do Porto
Local: Casa da Cultura de Paranhos

Festa da Páscoa 2017
Dia 11 | 15h00
Centro de Convívio da Gruta de Arca de Água

Abril

Inscrição ATL Férias da Páscoa
De 20 a 25
Junta da Freguesia de Paranhos

A Poesia anda no ar... fora de portas!
Dia 18 | 16h30
Porto Park Caffé
Rua Professor António Cruz, 39 - Paranhos

A Poesia anda no ar... com Elizabete Brito
Dia 1 | 16h00
Casa da Cultura de Paranhos

Semana do Teatro Infantil
“O Teatro foi à Casa” 
De 27 a 29 | 10h00 e às 11h00
Para crianças do Pré-escolar e
1º Ciclo (em grupo ou individualmente)
Dia 27 - "O grande Carvalho" - CEA  do N. Rural
Dia 28 - "Olá eu sou um livro" - PI Fontainhas
Dia 29 - "Jardim de Jarros e Buxo"-
CEA Q. do Covelo 
Inscrição gratuita: casadacultura@jfparanhos.pt
ou 22 550 76 76
Casa da Cultura de Paranhos

Projeto Entrelaçar – Visita ao Planetário
Dia 18 | 14h30-17h00
Local: Junta de Freguesia de Paranhos
Para pais e filhos das escolas de Paranhos
Mais Informações: geral@jfparanhos.pt

A Poesia anda no ar... com Ana Maria Roseira
Dia 4 | 16h00
Casa da Cultura de Paranhos

Exposição de Fotografia
“Afurada... um sentir pela espinha”
De António F. Maia
De 4 a 31
Casa da Cultura de Paranhos

Passeio  Mensal Bragança
Dia 9 - Inscrições
Dia 14 - Saída da Junta
Dia 16 - Saída do Regado
Dia 21 - Saída da Areosa
Recenseados em Paranhos
Itinerário: Porto-Vila Real-Bragança-Porto
Preço: 15,00€ (almoço incluído)

Apresentação do livro 
“Desnudo-me em palavras”
Dia 18 | 16h00
De Carla Ribeiro
Casa da Cultura de Paranhos

Exposição “Jóias”
De 20 a 29
De Manuela Lima Lobo
Casa da Cultura de Paranhos

Maio

A Poesia anda no ar... fora de portas!
Dia 22 | 16h30
Confeitaria Doce Alto | Antas
Rua de Silva Tapada, 132 - Paranhos

Books Help! - Feira do Livro Solidária
Dia 22 | 10h00 – 20h00
Dia 23 | 10h00 – 20h00
Junto à Estação de Metro dos Combatentes

Projeto Entrelaçar – Visita ao Sea Life Porto
Dia 22 | 9h30-12h00
Local: Junta de Freguesia de Paranhos
Para pais e filhos das escolas de Paranhos
Mais Informações: geral@jfparanhos.pt

Participação no Concurso de Telecurtas 
“Mobilidade em Paranhos”
De 2 a 26
Casa da Cultura de Paranhos

Inscrição no Passeio Anual do 10 de Junho
Dia 3 | 9h00
Almoço na Quinta do Cruzeiro – Vila Praia de Âncora
Junta de Freguesia de Paranhos

Exposição de Pintura “Cadência de Luz”
De 6 a 31
De Luz Morais
Casa da Cultura de Paranhos

A Poesia anda no ar... com Ferreira da Costa
Dia 6 | 16h00
Casa da Cultura de Paranhos

Passeio  Mensal - Vigo
Dia 10 - Inscrições
Dia 16 - Saída da Junta
Dia 18 - Saída do Regado
Dia 23 - Saída da Areosa
Recenseados em Paranhos
Itinerário: Porto-Caminha-Vigo/Baiona-Porto
Preço: 15,00€ (almoço incluído)

Um Mês...Um Museu?
Visita ao World of Discoveries
Dia 25 | 14h00 (J.F.Paranhos)
Custo: 5,00€
Inscrição: Casa da Cultura de Paranhos

Projeto Entrelaçar – Visita ao Zoo da Maia
Dia 27 | 9h30-12h00
Local: Junta de Freguesia de Paranhos
Para pais e filhos das escolas de Paranhos
Mais Informações: geral@jfparanhos.pt

A Poesia anda no ar... fora de portas!
Dia 27 | 16h30
Palpite ao Rubro Pastelaria
Rua de S. Dinis, 95

Um Mês...Um Museu?
Visita ao Centro Interpretativo da Afurada
Dia 19 | 14h30 (J.F.Paranhos)
Custo: Gratuito
Inscrição: Casa da Cultura de Paranhos

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

Atelier de Manualidades
3ª | 9h30-12h00
4ª | 9h30-12h00 | 14h00-16h30
6ª | 9h30-12h00 | 14h00-16h30
Up! Unidade Empresarial de Paranhos

Biblioteca da Junta de Freguesia de Paranhos
De acesso livre com WIFI 
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,…).
Horário:
2ª e 5ª | 9H30-12H50
3ª, 4ª e 6ª | 9H30-12H50 | 14H00-17H30
Casa da Cultura de Paranhos

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

Paranho's Move 
Escola de Super Poderes by Movimento Transformers 
Boxe | 2ª | 18h30-19h30
Caçador de Sonhos | 3ª | 18h00-19h00
Culinária | 5ª | 15h00-16h00 
Gaga Tecnique (Dança)| 5ª | 16h30-17h30
Defesa Pessoal (Kick Boxing)| Sábado | 10h30-11h30
Urban Sketching (Desenho) | Sábado | 14h30-15h30
Up! Unidade Empresarial de Paranhos

“Porque hoje é Sexta...”
Dia 28 | 18h00 
Grupo Coral dos Professores do Porto
Local: Casa da Cultura de Paranhos


