
Caros Concidadãos, 
Tem sido de tal ordem, a intensidade do trabalho 
desenvolvido, a envolvência nos projetos em que 
estamos a trabalhar, a dedicação e o prazer desta 
equipa em prol da Freguesia de Paranhos, que nem 
demos pelo tempo a passar… estamos já a chegar ao 
verão e a Junta de Freguesia tem já preparadas as 
iniciativas que estão previstas para este período de 
maior atividade.
Não obstante de termos, já há mais de meio ano, 
cumprido o programa apresentado nas últimas 
eleições. Não paramos. Temos apresentado novos 
projetos, novas atividades, novas parcerias e, temos 
ainda, mais algumas surpresas em preparação para os 
próximos meses. 
Recentemente, fizemos obras de conservação no 
Auditório da Junta e de remodelação na Loja Social. 
Fizemos obras no Cemitério, construindo novos 
ossários e columbários e intervindo nas secções que já 
nos permitem intervenção.
Avançamos com terapias inovadoras junto das crianças 
com deficiência, e apoiamos os agregados familiares 
mais carenciados nos tratamentos de saúde oral e no 
apoio à esterilização dos seus animais de estimação.
Através de protocolo existente, asseguramos o 
pagamento do telemóvel das equipas do Programa 
Integrado de Policiamento de Proximidade da PSP e, 
recentemente, substituímo-nos ao Ministério da 
Administração Interna dotando a nossa Esquadra de 
equipamentos informáticos fundamentais para o 
funcionamento da mesma e, para os quais, não havia 
resposta da tutela.
Sem triunfalismos, mas também sem falsas modéstias, 
estamos em crer que o respeito pelos dinheiros 
públicos, a gestão rigorosa e transparente mas 
ambiciosa, e o investimento numa freguesia mais 
moderna, eficaz e próxima dos cidadãos, foi a chave 
para este sucesso, de que todos nos podemos orgulhar.
No passado mês de abril, foi aprovado o último 
Relatório e Contas deste mandato. Sem votos contra, 
com uma execução orçamental de 99,47% (sem 
contar com os fundos do Portugal 2020), e neste 
cenário, temos conseguido concretizar (por excesso!), 
o Plano de Atividades proposto.
O Relatório e Contas, demonstra também, que temos 
conseguido em todos os anos do mandato, um 
superavit orçamental, isto é, ultrapassamos sempre 
com excedente orçamental, gestão que permite obter 
ano após ano, novos investimentos, projetos e 
atividades. O saldo de gerência transitado de 2016 
para 2017 foi de cerca de 180 mil euros.
Nos próximos meses, contamos com a sua 
participação nas nossas atividades, com principal relevo 
para a Feira Rural. Também para os mais novos, estão a 
chegar as inscrições para as Férias Desportivas e para 
os ATL de Verão, onde não faltarão momentos de 
convívio e diversão.
Esteja atento ao nosso programa 
cultural e acompanhe-nos através 
do Facebook em: 
www.facebook.com/jfparanhos
Contamos consigo!

BOOKS HELP!, segunda 
edição da Feira do Livro 
Solidária foi um sucesso!

Junta promove obras no 
Cemitério, na Loja Social e 
no Auditório da Freguesia

Protocolo com Associação MIACIS permite
programa de apoio à esterilização de animais
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Programa de apoio à esterilização de animais

O Presidente da Junta, Alberto 
Machado, assinou um Protocolo de 
Cooperação com a MIACIS – 
Proteção e Integração Animal, com o 
apoio da Associação dos Amigos dos 
Animais do Porto, que permite o 
acesso gratuito a esterilizações de 
animais de estimação dos 
Paranhenses com rendimentos mais 
baixos.
Este é um programa de apoio à 
esterilização de animais de 
estimação, cães e gatos, de residentes 

na freguesia de Paranhos. Para 
beneficiar deste apoio, os 
interessados deverão dirigir-se ao 
Gabinete de Serviço Social da Junta 
de Freguesia, para uma avaliação 
socioeconómica e posterior 
encaminhamento.
Desta forma, a Junta de Freguesia 
pretende colaborar para que 
Paranhos seja uma freguesia não só 
amiga dos seus fregueses, mas 
também amiga dos seus animais. 

A Comissão Social de Freguesia 
(CSF) reuniu, uma vez mais, no 
passado mês de abril, para reforçar 
os laços de articulação entre as 
Instituições Sociais da Freguesia de 
Paranhos. Este órgão, coordenado 
diretamente pelo presidente Alberto 
Machado, é uma plataforma de 
articulação de diferentes parceiros, 
que tem por objetivo combater a 
pobreza e a exclusão e promover a 
inclusão e a coesão social. 
A CSF pretende promover o 
desenvolvimento de Paranhos, 
através da formação de uma 
consciência coletiva e responsável 
dos diferentes problemas sociais da 
Freguesia, com o recurso a formas 

inovadoras de conjugação de 
esforços individuais e coletivos, no 
sentido da definição de prioridades, 
de uma planificação integrada, da 
avaliação de políticas sociais e das 
estratégias de intervenção, para uma 
maior eficácia na erradicação da 
pobreza e exclusão social neste 
território. 
Nesta sessão foi ainda eleito o 
núcleo executivo para o biénio, 
composto pela Junta de Freguesia de 
Paranhos, pelo Centro Social da 
Paróquia da Areosa, pelo Centro 
Social e Paroquial do Amial, pela 
Associação Nacional de Ajuda aos 
Pobres e pela Obra Diocesana de 
Promoção Social.

Reunião da Comissão Social de Freguesia Auditório da Junta de Freguesia teve obras de
conservação
O Auditório da Junta de Freguesia de 
Paranhos, tem uma agenda intensa de 
ocupação. Sejam as atividades da Junta de 
Freguesia, sejam as atividades de escolas 
e associações, sejam outras atividades 
para as quais este espaço multifuncional 
da Freguesia é muito solicitado. 
Naturalmente, com o uso e a utilidade 

que tem, existe necessidade de 
conservar este espaço que é de todos! 
Foi então realizada uma intervenção ao 
nível do pavimento e da renovação dos 
reposteiros de palco permitindo 
oferecer mais qualidade aos cidadãos 
que frequentam o auditório da         
Freguesia.

Uma das maiores preocupações da 
autarquia de Paranhos, de todos e de 
cada um dos seus autarcas, é a 
preocupação com a segurança de 
pessoas e bens. E é assim porque estão, 
estamos todos, conscientes de que esta 
é também uma das prioridades das 
pessoas, seja qual for o seu estrato 
socioeconómico, a sua idade ou a sua 
situação profissional. 
A segurança, designadamente aquela 
que é responsabilidade das forças 
policiais, não integra o leque de 
competências da Junta de Freguesia. 
Não podemos, contudo, ficar 
indiferentes quando somos 
confrontados com as dificuldades com 
que se debatem as forças policiais, 
entenda-se a PSP, no desempenho das 
suas funções, nomeadamente perante a 
escassez de meios colocados ao seu 
dispor para o exercício das suas funções.
É sabido que, numa situação em que os 
recursos do País são escassos, a dotação 
de meios para equipamentos essenciais 

ao desempenho das funções da PSP fica 
aquém do que seria desejável e 
necessário. E a Junta de Freguesia de 
Paranhos, como atrás se disse, não é, 
nem pode ser, indiferente a esta 
situação, recusando uma posição, 
porventura confortável, de aguardar de 
braços cruzados que o problema se 
resolva.
Se o fizéssemos estaríamos a voltar as 
costas a uma preocupação de todos 
nós e a uma preocupação de todos e 
cada um dos cidadãos desta Freguesia.
Assim, e porque o Executivo da Junta de 
Freguesia tomou conhecimento de que 
a esquadra da PSP do Bom Pastor, cuja 
área de intervenção compreende a área 
de Paranhos, tinha absoluta necessidade 
de computadores, instrumento 
imprescindível para o cabal exercício 
das funções e competências da PSP, 
propôs a aquisição e doação à esquadra 
do Bom Pastor da PSP desses 
equipamentos tão necessários ao seu 
trabalho. Estão entregues! 

Junta de Paranhos entrega equipamentos
informáticos à Esquadra do Bom Pastor
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Dia Internacional da Mulher em Paranhos

Há semelhança dos últimos anos, o 
Presidente da Junta Alberto Machado, 
assinalou o Dia Internacional da 
Mulher com uma visita aos Centros 
de Dia e de Convívio da Freguesia. 
Como forma de homenagem a todas 
as mulheres da Freguesia, foi oferecida 
uma flor àquelas que, pela sua 
provecta idade, merecem de todos 
nós um carinho especial.
A flor usada em todos estes anos tem 
sido a Gérbera que é uma flor que 
significa sensibilidade, amor, nobreza, 
alegria e simplicidade. Já está 
“adotada” como flor oficial do dia da 

Mulher em Paranhos!
Foram visitados os seguintes Centros: 
Centro de Dia de São Tomé (Obra 
Diocesana); Centro de Dia do Regado 
(Obra Diocesana); Centro de Dia do 
Amial (Centro Social da Paróquia do 
Amial); Centro de Dia do Bom Pastor 
(Cruz Vermelha Portuguesa); Centro 
de Dia da Areosa (Centro Social da 
Paróquia da Areosa); Centro de 
Convívio Cantinho dos Avós (Junta de 
Freguesia de Paranhos); Centro de 
Convívio da Gruta de Arca de Água 
(Junta de Freguesia de Paranhos).

Último Relatório e Contas do mandato aprovado
sem votos contra!
O Relatório e Contas da Gerência de 
2016 espelha a confirmação da 
inversão do trajeto orçamental, isto   
é, conseguimos o crescimento 
sustentado de receitas, tal como 
prometido.
Nunca é demais relembrar que, 
desde 2009, a Junta de Freguesia 
perdeu 480.000€. Descemos de um 
orçamento de 1.680.000€, em 2009, 
para um orçamento de 1.200.000€, 
em 2014.
O ano de 2016 foi o ano do 
crescimento sustentado. Depois da 
inversão da trajetória em 2015, a 
criação de novas valências e novos 
serviços permitiu gerar novas receitas 
para a Freguesia, de acordo com o 
previsto.
Sem “triunfalismos” ou “deitar 
foguetes”, mas também sem falsas 
modéstias, estamos em crer que o 
respeito pelos dinheiros públicos, a 
gestão rigorosa e transparente mas 
ambiciosa, e o investimento numa 
freguesia mais moderna, eficaz e 
próxima dos cidadãos, foi a chave 
para este sucesso financeiro, de que 
todos nos podemos orgulhar.
Inovamos! Trouxemos novas soluções 
e mais respostas aos problemas com 
que nos fomos deparando. Tem sido 
esta a forma de estar deste Executivo 
e foi assim, também, que em anos 
anteriores conseguimos o que aqui 
voltamos a lembrar : abrir a Unidade 
Empresarial, adquirir um Autocarro 
para a Freguesia, abrir a Loja Social, 
abrir o Cantinho dos Avós, abrir ATL 
nas escolas, construir o Crematório 
da Freguesia, construir Columbários, 
entre outros projetos e 
concretizações.
A previsão inicial de receita de 
1.500.000€ para 2016 foi uma meta 
ambiciosa, mas plenamente 
conseguida! E, a “receita” é a que 
temos seguido: gestão muito exigente 
e objetiva, acompanhada por um 
controlo rigoroso da execução 
orçamental.

Continuamos a ser (e pensamos que 
ninguém duvida…) uma Freguesia de 
“boas contas”.
Temos uma Junta de Freguesia 
preparada para enfrentar os desafios, 
dependente de si mesma para a sua 
sustentabilidade e no caminho certo 
para encontrar as soluções para 
novos tempos, em que novas 
dificuldades, naturalmente, surgirão.
Uma das áreas que esta Autarquia 
tem como prioritária é o Apoio 
Social a quem dele mais precisa. Não 
na visão meramente caritativa ou 
assistencial, mas na perspetiva da 
promoção e desenvolvimento de 
competências pessoais e 
profissionais. São disso exemplo, 
vários projetos nas áreas do 
Empreendedorismo Social, Educação, 
Cultura e Ação Social.
Naturalmente que tivemos sempre 
disponível o apoio de emergência, 
para apoio à resolução de problemas 
urgentes, e não como medida 
paliativa. O objetivo principal foi, 
sempre, tentar ajudar a solucionar as 
questões de fundo. Foi assim em 
2016, como o foi em anos anteriores.
A desilusão com a delegação de 
competências no Concelho do 
Porto, verificada em 2015, continuou! 
Relembramos que no Porto, a 
aplicação da Lei 75/2013, traduziu-se 
na delegação de competências sem 
qualquer marca que faça a diferença.
O problema mantém-se e é 
importante que os cidadãos tenham 
consciência desta realidade: 
continuamos “a não ter poder” para 
resolver os maiores problemas das 
populações: a via pública, as questões 
ambientais e de resíduos, a habitação, 
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!

AÇÃO SOCIAL

Em abril, o passeio mensal dos 
residentes da Freguesia, teve como 
destino o centro do país. Esta iniciativa 
visa conhecer o património 
histórico-cultural de Portugal, bem 
como, apreciar as iguarias típicas de 
cada região. O convívio e a animação, 
sempre presentes, permitem 
promover dinâmicas de convivência 
entre Paranhenses de várias zonas da 
Freguesia e de diferentes extractos 
sociais.
Com uma primeira paragem por 
Águeda, para visitar o centro histórico 
da cidade, o passeio seguiu para a 
imponente Pateira de Fermentelos, a 

Paranhenses visitam Águeda, Mealhada e Luso

maior lagoa natural da Península 
Ibérica. O almoço realizou-se na 
Mealhada, no Hotel Quinta dos Três 
Pinheiros, no seu restaurante “A 
Adega” revestido de um ambiente 
bastante acolhedor e tipicamente 
português, onde foi possível saborear 
o delicioso “leitão da Bairrada”. Da 
parte da tarde houve tempo para 
passar pela aldeia portuguesa pelas 
suas famosas termas, a Curia, e uma 
paragem na Vila do Luso, conhecida 
também pela pureza das suas fontes 
de águas termais, utilizadas no 
tratamento de problemas renais e 
males da pele.
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No passado dia 9 de Abril, a Loja 
Social da Junta de Freguesia de 
Paranhos, comemorou o seu sexto 
aniversário ao serviço da comunidade 
mais carenciada da freguesia.
Este ano o Executivo da Junta investiu 
num conjunto de intervenções de 
requalificação do espaço, para a 

prestação de um melhor atendimento 
a todos que a visitam. Foi ampliado o 
espaço dedicado ao projeto Zero 
Desperdício e colocadas novas 
prateleiras na área da loja para a 
disposição dos artigos. A Loja Social da 
Freguesia ficou mais funcional e com 
um visual mais moderno e atrativo.

Loja Social de Paranhos sofre remodelação

A Loja Social da Junta de Freguesia de 
Paranhos, em plena época de 
celebração da Páscoa, lançou mais um 
desafio às escolas EB da Freguesia, 
nomeadamente, a recolha de bens 
alimentares e produtos de higiene que 
se destinaram às famílias mais 
carenciadas e beneficiárias da Loja Social 
de Paranhos. O Presidente da Junta de 
Freguesia de Paranhos, Alberto 
Machado, agradece o empenho das 
Direções das escolas, dos alunos e suas 
famílias, que possibilitaram que o 
objetivo desta iniciativa fosse 
amplamente alcançado, contribuindo 
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 2017

EDUCAÇÃO

A D. Teresa Lourenço comemorou 103 
anos no passado dia 17 de abril. Os 
anos parecem não passar para esta 
Paranhense que está bastante lúcida, 
ativa e bem disposta.
O Presidente da Junta de Freguesia, 
Alberto Machado, e o Executivo não 
quiseram deixar passar a data em 

branco e fizeram uma visita para desejar 
à D. Teresa as melhores felicidades junto 
dos seus amigos e familiares.  Com uma 
memória invejável, continua a falar da 
sua terra natal e a mostrar com orgulho 
o crochet que ainda vai fazendo. Muitos 
anos de vida, com qualidade e saúde, 
são os votos de todos!

A Paranhense Teresa Lourenço comemorou 103 anos

A Junta de Freguesia de Paranhos 
promove todos os meses, junto dos 
residentes da freguesia, um passeio de 
autocarro. Esta iniciativa proporciona 
uma quebra da rotina diária, dando 
oportunidade para momentos de 
convívio e animação, ao mesmo tempo 
que permite conhecer um pouco mais 
sobre o nosso património.
Em março, a visita teve como destino a 
capital transmontana, a cidade de 
Bragança. A primeira paragem foi em 
Vila Real para uma breve visita ao 

Paranhenses visitam Bragança

Centro Histórico. O almoço realizou-se 
em Gimonde, no restaurante D. 
Roberto, para saborear o cozido à 
moda de Trás-os-Montes, onde não 
podem faltar os “casulos” e o “butelo”. 
Da parte da tarde, o passeio seguiu 
para Bragança, que conserva um 
património ímpar, com a Torre de 
Menagem quatrocentista e a enigmática 
Domus Municipalis. A viagem seguiu 
para Mirandela, onde o cenário verde 
da paisagem estava pontuado pelo 
colorido das amendoeiras em flor.

ambiental, visita à exposição da Lego, 
experiências novas com uma aula de 
yoga, ateliês de manualidades, 
culinária, expressão musical, apoio ao 
estudo, atividades ao ar livre, entre 
outras atividades que divertiram e 
estimularam os mais novos, para que, 
mesmo de férias estejam sempre a 
aprender algo novo.

ATL Férias da Páscoa 2017
Este ano, as férias da Páscoa decorre-
ram de 5 a 18 de abril, e mais uma vez, 
cerca de 150 crianças de Paranhos 
participaram nos ATL da Junta de 
Freguesia, ocupando os seus tempos 
livres com muita diversão. 
O programa proposto para as férias 
da Páscoa incluiu: visitas com 
atividades em centros de educação 

Esta sessão foi dinamizada pela 
Doutora Carla Santos, que pretendeu 
alertar para a necessidade da 
promoção de estilos de vida que 
favoreçam a saúde do corpo em geral e 
da função dos rins em particular. Foram 
abordados princípios gerais da função 
renal, a anatomia do rim e estratégias 
para prevenir a doença renal crónica. 

Ação de sensibilização sobre a “Doença Renal”
em Augusto Lessa

No âmbito das comemorações do Dia 
Mundial do Rim, dia 10 de março, a 
Junta de Freguesia de Paranhos em 
parceria com a Unidade de Investigação 
Cardiovascular (UnIC) da Faculdade de 
Medicina da Universidade do Porto, 
realizou uma ação de sensibilização 
sobre a Doença Renal, para cerca de 20 
crianças, dos 3 aos 5 anos de idade, do 
Jardim de Infância de Augusto Lessa. 
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DESPORTO, JUVENTUDE E ATIVIDADES
RECREATIVAS
Caramila Glow Dance Party 

participação ativa e o entusiasmo de 
70 crianças, do 1º ao 4º ano, através 
de uma abordagem criativa e inova-
dora da Dança.

No passado dia 29 de março, a Escola 
da Caramila recebeu a iniciativa 
“Caramila Glow Dance Party”, 
apoiada pela Junta de Freguesia de 
Paranhos. A atividade envolveu a 

Apoio ao Salgueiros Running 

pela Junta de Freguesia de Paranhos. 
Desta forma agradeceu pelo colorido 
que têm dado às ruas de Paranhos, às 
quartas-feiras às 20h00, e agora 
também às quintas-feiras.

O Presidente Alberto Machado, no 
dia 20 de abril, esteve na Casa do 
Salgueiros para apoiar a equipa do 
Salgueiros Running, através da entrega 
de algumas camisolas patrocinadas 

Uma enorme moldura humana 
preencheu na totalidade o auditório da 
Junta de Freguesia de Paranhos, para a 
cerimónia de Entrega dos Diplomas que 
se realizou no dia 24 de março. 
A cerimónia contou com a presença do 
Diretor do Agrupamento, Dr. Armando 
Coelho, da Sub-diretora, Dra. Elmira 
Di-Giorgi, da Presidente do Conselho 
Geral do Agrupamento, Dra. Noémia 
Queijo e do Presidente da Junta de 

Freguesia de Paranhos, Dr. Alberto 
Machado. 
Parabéns a todos os alunos e 
encarregados de educação pela 
participação ativa no percurso escolar 
dos seus educandos.
A Junta de Freguesia apoiou esta 
cerimónia na convicção de que o esforço 
das nossas crianças e jovens deve ser 
recompensado, mostrando-lhes, assim o 
caminho do sucesso.

Cerimónia Entrega dos Diplomas Quadro Excelência
e Valor

Em abril o projeto Entrelaçar levou pais 
e filhos / avós e netos até ao fundo do 
mar!
Num sábado com muito sol e animação, 
cerca de 50 crianças de escolas da 
freguesia e respetivos encarregados de 
educação realizaram uma visita livre ao 
SEA LIFE Porto. 
Puderam tocar num ouriço-do-mar, na 
Rockpool e deliciaram-se com a 
delicadeza dos cavalos-marinhos e 
medusas. O Túnel Oceânico, guardado 
pelo Rei Neptuno, foi o que mais 
impacto proporcionou aos visitantes, 
com a presença imponente e agitada de 

raias, tubarões e uma enorme 
tartaruga.
Às 11h00 assistiram à alimentação dos 
tubarões e da tartaruga verde, de 
nome Marisa, com mais de 100kg (mas 
com pouco apetite nesse dia!).
Para finalizar a visita, às 12H00 as 
crianças calçaram luvas e alimentaram 
as raias (com nomes tão curiosos com 
a espécie focinho de vaca) e tubarões 
(Bambu e Port -Jackson).
Ainda houve a oportunidade de serem 
alertadas para a necessidade de 
conservação dos oceanos e das 
espécies evitando a poluição dos mares.

Projeto Entrelaçar visita Sea Life

Oral, dia 20 de março, na Escola 
Básica de São Tomé.
O lema deste ano lançado pela 
Federação Dentária Internacional 
(FDI), foi ´Live mouth smart´, na 
versão portuguesa (Boca saudável ao 
longo da vida. Viva com confiança.).

Paranhos comemora Dia da Saúde Oral

A Junta de Freguesia de Paranhos, a 
Sociedade Portuguesa de Estomato-
logia e Medicina Dentária (SPEMD), a 
Faculdade de Medicina Dentária da 
Universidade do Porto (FMDUP) e o 
Agrupamento de Escolas Pêro Vaz de 
Caminha, associaram-se para 
comemorar o Dia Mundial da Saúde 

O Projeto Entrelaçar proporcionou 
no passado dia 18 de março uma 
viagem espacial a pais e filhos / avós e 
netos!
Através de um filme tipo documen-
tário, projetado na cúpula do 
planetário, todos foram envolvidos 
por astros e planetas.
Na sessão intitulada “Vítor à 
Descoberta do Sistema Solar”, os 
participantes começaram por 
“descolar” da Terra e viajaram pelo 
Sistema Solar : ficaram a conhecer 
mais de perto o Sol, exploram todos 
os planetas e as principais 
características de cada astro e ainda 

identificaram os planetas anões e 
restantes corpos de pequena 
dimensão, como cometas e asteróides.
Foi uma oportunidade única de 
perceber e ver como as estrelas (com 
destaque para a Estrela Polar) podem 
ser uma boa ferramenta de 
orientação (bem mais fiável que um 
GPS).
A sessão contou igualmente com a 
presença e orientação de um 
astrónomo que esclareceu algumas 
dúvidas e desafiou pais e filhos a 
interessarem-se pela astrofísica e 
quem sabe virem a fazer novas 
descobertas.

Projeto Entrelaçar visita Planetário do Porto
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da freguesia de Paranhos. Estas 
iniciativas surgem de parcerias da 
Junta de Freguesia com a Associação 
de Ocupação Sadia do Lazer (AOSL) 
e o Rancho Folclórico de Paranhos.

Música e dança nos bairros sociais da Freguesia
No âmbito do programa cultural de 
proximidade da Junta de Freguesia de 
Paranhos, com início em abril, mas 
também ao longo dos próximos 
meses, decorreram vários espetáculos 
de música e dança nos bairros sociais 

básicas de Paranhos, para assinalar o 
Dia Mundial do Teatro (27 de março). 
As histórias teatralizadas tinham 
como pano de fundo a natureza, o 
ambiente e a poluição, procurando 
alertar as crianças para a necessidade 
da proteção do meio ambiente.

“O Teatro foi à Casa”
Numa parceria com os Centros 
Ambientais do Porto, a Junta de 
Freguesia de Paranhos promoveu a 2ª 
edição da Semana do Teatro Infantil     
"O Teatro foi à Casa". A Casa da 
Cultura, durante três dias, recebeu 
cerca de 345 crianças das escolas 

alunos de uma forma ativa no sucesso 
da mesma, tendo em conta as tarefas 
apresentadas pelos professores e as 
decisões do grupo. 
Como resultado os alunos 
vivenciaram momentos de grande 
significado psicomotor e social.

HOQUEI NA ESCOLA, do Covelo
Numa iniciativa promovida pela 
Federação Portuguesa de Hoquei em 
colaboração com a Junta de Freguesia 
de Paranhos, esta atividade permitiu a 
abordagem da modalidade Hoquei 
em Campo de uma forma lúdica e 
facilitadora do envolvimento dos 

espaço para que, todos, pudessem 
dar a ouvir a sua voz.
Ao longo de vários meses, foram 
muitos os locais escolhidos da 
freguesia para divulgar este estilo de 
música portuguesa, que é Património 
da Humanidade! 

Fado à porta!

A iniciativa “Fado à porta!” foi uma 
aposta de sucesso da Junta de 
Freguesia de Paranhos, para os meses 
de inverno. A última sessão teve casa 
cheia na Gruta do Jardim de Arca de 
Água. O objectivo deste projeto foi 
promover o convívio salutar entre os 
(muitos) fadistas da freguesia, dando 

Ao longo dos tempos tem sido comum ouvir 
comentar que Portugal precisa promover uma 
ampla renovação política. A premissa sobre o 
qual se apoia este objetivo é que convivemos 
com velhos costumes, sendo sempre os 
mesmos protagonistas. Penso que estamos de 
acordo; Existe a verdadeira necessidade de 
mudar e integrar novos rostos, com novas ideias 
e novas dinâmicas.
Mas o que se passa é que nenhuma mudança, 
para obter níveis razoáveis de institucionalização, 
pode ser realizada de um dia para outro. Uma 
verdadeira transformação na política necessita 
de reflexão e por conseguinte de tempo. 
Portanto, para que o nosso processo político 
comece a receber o tão esperado oxigénio, 
“renovando o ar que se respira”, é necessário 
que cultivemos as necessárias sementes e essas 
como todos nós sabemos estão nos jovens.
Cada vez mais necessitamos de olhar com 

“Plantar a semente da Politica junto do segmento jovem”

Vítor Monteiro 
Presidente da Assembleia
de Freguesia de Paranhos

pormenor para o papel dos jovens na Politica, 
contribuindo assim para o bem da Sociedade. Tal 
não tem acontecido. Basta estarmos atentos aos 
números das últimas eleições para percebemos 
que, existe uma elevada taxa de abstenção nesta 
faixa etária, verificando-se uma falta de interesse 
por parte dos Jovens pelo que vai no País.
Os jovens acabam por desviar a sua atenção 
para outras prioridades. É triste verificar que 
milhares de jovens, passaram a ver a política 
como algo sem interesse, esquecendo-se que 
ela  é o espaço central para a construção de um 
futuro melhor. Vejo com muita preocupação esta 
situação e sempre que posso tento criar uma 
dinâmica de motivação entre eles. Não me 
cansarei em demonstrar os bons exemplos, 
referindo histórias com valores e princípios 
éticos. Considero que a consciencialização 
política precisa principalmente de vir de quem 
exerce cargos políticos, mas não só: também dos 

Pais, da Família e da própria Escola.
Atualmente, Portugal respira política por todos 
os lados. Estamos a passar por uma fase única na 
vida Politica, podendo mesmo dizer que se está 
a fazer História. Onde temos um Governo de 
esquerda que alguns pensavam que não duraria 
mais de 6 meses e que já vai a caminho dos 2 
anos, conseguindo vitórias internas e externas 
inimagináveis. Onde assistimos a uma diminuição 
do défice, a uma acentuada diminuição do 
desemprego, e a um aumento do crescimento 
económico, etc. Pelo lado externo, verificamos 
que somos mais respeitados pelo trajeto actual, 
contrariando assim todas as estatísticas 
negativas dos “famosos” treinadores de bancada. 
Onde temos um Presidente da Republica, que 
em tão pouco tempo conseguiu ganhar a 
confiança de Todos os Portugueses, 
aproximando-se assim do seu pensamento, das 
suas necessidades e também das suas ansias.

Como tal, não existe melhor momento para que 
os jovens possam fazer a sua avaliação e tomar 
as suas decisões. A mudança pode começar já na 
sua participação  nas próximas eleições 
autárquicas.  Todos os candidatos devem ter em 
consideração as preocupações dos Jovens, 
transmitindo as suas ideias e pensamentos, 
apresentando propostas que devam  ir  ao 
encontro  dos seus interesses, integrando-os 
inclusive nas suas equipas.
É importante que plantemos a semente da 
Politica junto do segmento jovem, de modo, a 
que criemos o espírito de interesse pelo bem 
comum. É semeando hoje que 
conseguiremos um amanha 
melhor.

da história mais recente como Dr. 
Pedro Dias, o irmão de Almeida 
Garrett, Dr. António Almeida Garrett, 
Júlio Dinis, entre outros.
A visita contou com 41 participantes, 
levando-os a percorrer uma parte da 
freguesia, mas muito se aprendeu 
sobre as raízes e particularmente 
sobre a importância que Paranhos 
teve, como ponto estratégico 
geograficamente, para o burgo do 
Porto. 

CULTURA E PATRIMÓNIO

Dia Internacional dos Monumentos e Sítios:
Conhecer Paranhos!

Este ano a participação de Paranhos, 
foi através de uma visita guiada pelo 
Prof. César Santos Silva, intitulada 
“Conhecer Paranhos!”.
A iniciativa teve como principal 
objetivo mostrar o património 
histórico-cultural da freguesia. Tendo 
como base a sua maior característica 
- a ruralidade - a freguesia foi o 
centro de vários acontecimentos 
históricos desde D. João I ao Cerco 
do Porto, recebendo grandes vultos 
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como a música através da Escola de 
Música de Santa Cecília, que mais uma 
vez colaborou nesta iniciativa, bem 
como a poesia e teatro de Eduardo 
Roseira.
O Presidente Alberto Machado, no 
final do evento, entregou ao Centro 
Social das Antas quatro grandes sacos 
de géneros alimentares e 1.110,10€ 
que reverterão para o trabalho social 
deste centro. Paranhos é uma 
freguesia solidária!

Books Help!, Feira do Livro Solidária de Paranhos
A segunda edição do Books Help! - 
Feira do Livro Solidária, que decorreu 
no fim-de-semana, de 22 e 23 de abril, 
na Av. dos Combatentes, junto à 
estação de metro dos Combatentes, 
foi mais uma iniciativa solidária da 
Junta de Freguesia de Paranhos.
Esta iniciativa consiste na troca de um 
género alimentar ou de um euro por 
um livro, que reverteram nesta edição 
para o Centro Social das Antas.
A solidariedade esteve sempre 
presente ao longo da feira, assim 

uma tarde em que todos aprenderam 
muito sobre a história da Santa Casa 
da Misericórdia e a história da cidade 
do Porto, tudo graças ao guia 
excecional que os acompanhou.
A memória de um povo é o seu 
património e dar a conhecer a nossa 
identidade é um dos nossos 
objectivos. Esteja atento às próximas 
visitas!

Projeto “Um Mês... Um Museu?” visita o MMIPO
Em março, a iniciativa “Um Mês... Um 
Museu?”, promovida pela Junta de 
Freguesia de Paranhos,  levou os 
participantes até ao Museu da 
Misericórdia o Porto (MMIPO), 
distinguido, em 2016, como o prémio 
de Melhor Museu Português para 
Associação Portuguesa de Museologia. 
Os Paranhenses, que participaram 
nesta visita, foram unânimes de que foi 

Travessias do Douro (evolução das 
barcas de passagem e das pontes do 
Douro). 
A participação massiva nesta iniciativa 
faz dela um dos muitos projetos de 
sucesso da Junta de Freguesia, na 
vertente cultural. Alguns dos 
Paranhenses que raramente visitavam 
um Museu conhecem hoje, muitos dos 
Museus da cidade do Porto.

Projeto “Um Mês... Um Museu?” visita o Centro
Interpretativo da Afurada
No mês de abril a visita foi ao Centro 
Interpretativo da Afurada, um espaço 
alusivo ao património natural e cultural 
da Afurada e Estuário do Douro, com 
relevo para as tradições piscatórias. O 
novo equipamento integra áreas de 
exposição permanente e temporárias 
e vai incluir três núcleos museológicos: 
Barcos Tradicionais, Coleção Marciano 
Azuaga de Conchas e Corais, 

Caffé, na zona da Areosa, com os 
convidados Lourdes dos Anjos e 
Eduardo Roseira, que dinamizaram a 
atividade declamando poemas de 
diferentes autores junto dos cidadãos 
presentes. 
No mês de abril, a Casa da Cultura 
recebeu Elizabete Brito, com a 
participação especial de Laurinda Dias 
e Alexandre Meireles, através de um 
momento musical. Este mês a poesia 
foi também à Confeitaria Doce Alto, 
das Antas, deliciando os clientes. 

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

A Junta de Freguesia de Paranhos 
dedica duas tardes de sábado de cada 
mês à Poesia. No primeiro sábado 
acontece na Casa da Cultura de 
Paranhos e, no terceiro sábado, é 
eleito um café da freguesia para a 
sessão sair da “Casa” e ir ao encontro 
dos Paranhenses.
Em março, mês que se comemora o 
Dia Mundial da Poesia (21 de março), 
a Casa da Cultura recebeu os poemas 
de Ana Maria Roseira e “A Poesia fora 
de portas...” foi até ao Porto Park 

INOVAÇÃO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO
E CONHECIMENTO
Paranhos a inovar desde 2009 
Já lá vão 8 anos desde que a Junta de 
Freguesia de Paranhos decidiu apostar 
no Empreendedorismo e Inovação 
Social como mecanismo para o 
desenvolvimento de projetos com 
impacto social para a população.
No início como primeira filial da rede 
HUB em Portugal e desde 2012 como 
UP! Unidade Empresarial de Paranhos, 
foi incubadora de muitos projetos, 
contando atualmente com mais de 50 
membros que desenvolvem as suas 
atividades no bonito espaço da antiga 
escola primária da Rua do Tâmega.
Para além do espaço de “cowork” que 
esteve na génese do projeto, o UP! 
conta com oito gabinetes 
personalizáveis, duas salas de formação 
e uma sala de eventos polivalente, 
onde são realizadas diversas iniciativas 

por diferentes entidades, para além 
de um extenso e agradável espaço 
exterior.
Do já extenso currículo do UP! 
podemos destacar a parceria com a 
Fundação EDP nos primeiros anos, o 
acordo de fundo com o IEFP para a 
formação de desempregados, o 
Fórum de Empreendedorismo e 
Inovação Social realizado anualmente, 
o projeto Cowork Social com 
financiamento da Fundação Calouste 
Gulbenkian e também o concurso 
anual Hurry Up! que visa promover o 
desenvolvimento de negócios sociais 
na comunidade.
Para mais informações sobre o UP! 
poderá contactar por email 
uep@jfparanhos.pt ou telefone         
22 508 47 40.

Concurso de Fotografia “Varandas de Paranhos”

belíssimos trabalhos ilustrativos de uma 
das muitas componentes patrimoniais 
que podemos observar na Freguesia de 
Paranhos.
Os vencedores foram anunciados no 
dia 7 de abril, na Casa da Cultura de 
Paranhos, tendo sido os seguintes: 1º 
prémio - Sofia Homem de Melo 
Marques; 2º Prémio - Francisco 
Rodrigues; 3º Prémio - Fernando Pedro.

A 7ª edição do concurso de fotografia 
“Património... modos de ver”, 
promovido pela Junta de Freguesia de 
Paranhos, em 2017, realizou-se mais 
cedo, sob o tema “Varandas de 
Paranhos”.
Este concurso pretende divulgar e 
promover o Património Cultural e 
Humano da Freguesia de Paranhos. 
As obras a concurso resultaram em 



 

 
 

  
 

 
 

 

 
 

 

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

Concurso de Telecurtas “Mobilidade em 
Paranhos”
Inscrição de 2 a 26 de maio
Casa da Cultura de Paranhos

Maio

 

 
 
A Poesia anda no ar... com Nuno Júdice
Dia 3 | 16h00
Casa da Cultura de Paranhos

Música no Jardim
Dia 3 | 16h00
Parque Infantil do Amial
Dia 3 | 17h30
Parque Infantil da Areosa

Exposição dos Finalista da Escola
Filipa de Vilhena
De 2 a 9
Casa da Cultura de Paranhos

Entrega dos Prémios do Concurso Telecurtas
Dia 2 | 21h00
Casa da Cultura de Paranhos

“Porque hoje é Sexta...” à descoberta
da Identidade
Dia 26 | 18h00
Grupo Coral de Professores do Porto
Casa da Cultura de Paranhos

XVII Feira Rural à Moda Antiga e
VI Feira das Tradições
De 3 a 4
Jardim de Arca de Água

Junho

Projeto Entrelaçar – Zoo da Maia
Dia 27 | 9h30-13h00
Para pais e filhos das escolas de Paranhos
Junta de Freguesia de Paranhos

Um Mês...Um Museu?
Visita ao World of Discoveries
Dia 25 | 14h30 (J.F.Paranhos)
Custo: 5,00€
Inscrição: Casa da Cultura de Paranhos

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

Teatro de rua
Dia 28 | 17h00
Urbanização Santa Luzia
Em parceria com TIPAR - Teatro

Abertura de Inscrições - ATL Férias de Verão
A partir de dia 29
Períodos de 1 semana de 26/06 - 31/07
Junta de Freguesia de Paranhos

Teatro de rua
Dia 20 | 17h00 - Bairro do Outeiro
Dia 21 | 17h00 - Bairro do Regado
Em parceria com TIPAR - Teatro

Teatro de rua
Dia 4 | 17h00
Parque Infantil da Areosa
Em parceria com TIPAR - Teatro

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

Exibição de STRONGMAN 
Dia 20 | 14h00
Bairro de São Tomé (junto ao ringue)

Abertura de Inscrições - Férias Desportivas
Dia 13 | 9h00
1.º Turno - 4 a 14 Julho
2.º Turno - 18 a 28 Julho
Auditório da Freguesia de Paranhos

Sardinhada de S. João
Dia 14 - Inscrições
Dia 22 - Espinho
Recenseados em Paranhos

Julho

A Poesia anda no ar... fora de portas!
Dia 17 | 16h30
Café Aramis | Rua Conde Avranches, 453

Projeto Entrelaçar – Piquenique Familiar
de Encerramento
Dia 17 | 12h00-15h00
Para pais e filhos das escolas de Paranhos
Quinta do Covelo

Exposição de Pintura “Trilho”
De 17 junho a 1 de julho
De Eugénia Gonçalves
Casa da Cultura de Paranhos

Books Help! - Feira do Livro Solidária
Dia 1 e 2 | 10h00 às 20h00
Rua Dr. Eduardo Santos Silva
(junto à Igreja da Areosa)

Arraial de S. Pedro da Areosa
Dia 1 | 19h30
Parque de Estacionamento da Igreja da Areosa
Organização da Paróquia da Areosa em colaboração
com a Junta de Freguesia de Paranhos

A Casa está em Festa!
Dia 8 | 10h00 às 20h00
Casa da Cultura de Paranhos
Exposição dos Alunos de Pintura do Sindicato
dos Bancários
De 15 a 29
Casa da Cultura de Paranhos

Passeio Anual do 10 de Junho
Dia 10 | 8h00
Quinta do Cruzeiro – Vila Praia de Âncora

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

Tardes de Baile
3ª | 14h30
Parceria com a Associação de Ocupação Sadia do Lazer (AOSL)
Centro Convívio da Gruta de Arca de Água

Dança Social
6ª | 15h00-16h00
Parceria com o Clube de Dança de Salão do Porto
Casa da Cultura de Paranhos

Formação em Línguas, Bordados e Pintura 2017/2018
Inscrições abertas de 1 de junho a 28 de julho
As aulas iniciam a 4 de setembro de 2017
Turmas com limite mínimo de 10 inscritos e
máximo de 20 inscritos
Inscrições na Casa da Cultura de Paranhos

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

Música no Jardim
Dia 17 | 17h30
Quinta do Covelo

Um Mês...Um Museu?
Visita ao Terminal de Cruzeiros
Dia 27 | 14h30 (J.F.Paranhos)
Custo: 3,00€
Inscrição: Casa da Cultura de Paranhos

Arraial de S. João no Campo Lindo
Dias 23 e 24 
Com animação musical
Em colaboração com os comerciantes da zona e
o Agrupamento de Escuteiros 1104

Open Juvenil
De 26 a 30 
Em colaboração com o Clube Sportivo Nun’Álvares

Torneio de Futebol Juvenil 
Dia 17 
Em colaboração com o Sporting Clube da Cruz


