
Caros Concidadãos, 
Esta é a última edição do Jornal “Vida de Paranhos” 
deste mandato. No dia 1 de outubro os Paranhenses 
serão chamados a escolher livremente e sem amarras 
ideológicas a proposta que cada um considerar a 
melhor para os destinos da nossa Freguesia. 
Vivemos em Democracia e a Democracia não existe 
sem partidos, sem pluralidade de pensamento e sem 
liberdade de escolha de quem queremos que nos 
represente. Ainda bem que assim é! 
Quanto ao balanço que faço do trabalho da minha 
equipa à frente da Junta de Freguesia de Paranhos, devo 
confessar-vos a minha satisfação e alegria pelo que 
conseguimos conquistar. Enquanto Paranhense, nascido 
e criado na mesma casa onde moro nesta Freguesia, 
sinto um particular orgulho pelo contributo e pelo 
trabalho realizado para o desenvolvimento de Paranhos 
e, sobretudo, pela dedicação a esta causa.
No final de 2016 conseguimos concretizar os 
compromissos eleitorais assumidos para este mandato. 
Isto permitiu que, neste ano, a Junta conseguisse fazer 
ainda mais!
São exemplos disso os processos de Certificação em 
“Qualidade” e em “Segurança da Informação” que 
iniciamos, a aquisição de uma viatura ligeira de 
mercadorias, o projeto de terapias inovadoras junto das 
crianças com deficiência, o apoio aos agregados 
familiares mais carenciados nos tratamentos de saúde 
oral, e o apoio à esterilização dos seus animais de 
estimação, entre tantos outros.
Destaque para o novo serviço que vamos abrir : o 
Espaço do Cidadão, cujas obras de adaptação da 
Secretaria da Junta de Freguesia já se iniciaram. Outros 
serviços estarão brevemente acessíveis a todos os 
cidadãos, em proximidade, na sua Junta!
Habituamos os Paranhenses à nossa forma de gestão: 
rigorosa, transparente e ambiciosa.
Rigorosa porque controlamos a receita e a despesa da 
Junta, tendo este Executivo conseguido em todos os 
anos do mandato ter excedente orçamental, mesmo 
com uma taxa de execução média do plano de 
atividades de 98,83%. Fizemos tudo o que queríamos 
fazer e ainda ficou dinheiro para continuar a investir nos 
anos seguintes.
Transparente porque sempre mostramos o que 
queríamos fazer, o que fizemos e os resultados do nosso 
trabalho. Prestamos contas claras e temos todos os 
Planos e Orçamentos, bem como, todos os Relatórios e 
Contas, disponíveis para consulta nas plataformas 
informáticas que disponibilizamos aos cidadãos.
Ambiciosa porque nunca ficamos parados e quisemos ir 
sempre mais longe: mais projetos, mais atividades, mais 
apoios. Num investimento contínuo para que a nossa 
Freguesia fosse cada vez mais moderna, mais eficaz e 
mais próxima dos cidadãos. 
Uma gestão que vai deixar para o próximo mandato, o 
dobro do saldo bancário que 
recebemos.
Não é um “milagre” como já 
ouvimos algumas pessoas dizerem! 
É muito trabalho, dedicação e 
conhecimento dos problemas. 
Contamos consigo!

Junta de Freguesia em obras para receber
Espaço do Cidadão
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Junta em processo de 
certificação pela Qualidade

Nova viatura ao serviço 
da Freguesia

Passeios mensais proporcionam 
maior convívio aos Paranhenses
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O Gabinete de Inserção Profissional da 
Junta de Freguesia de Paranhos tem 
vindo a prestar um conjunto de serviços 
importantes à população da Freguesia, 
entre os quais se destacam: a Informação 
Profissional para jovens e adultos 
desempregados; o apoio na procura 
ativa de emprego; o acompanhamento 
personalizado dos desempregados em 
fase de inserção ou reinserção 
profissional; a divulgação de ofertas de 
emprego; o encaminhamento para 
ofertas de qualificação e a divulgação      
e encaminhamento para medidas         
de apoio ao emprego e 
empreendedorismo.
Também ao nível da formação estão 

abertos alguns cursos para jovens com 
idade entre os 18 e os 29 anos com o 
12º ano ou mais, a saber: Técnico/a de 
Apoio à Gestão (administrativo); 
Técnico/a de Informática – Instalação 
e Gestão de Redes; Técnico 
Comercial; e Técnico de Marketing.
Para desempregados com mais de 29 
anos e com o 9º ano ou mais, estão 
abertos os cursos de: Agente em 
Geriatria; Jardinagem; Empregado/a de 
Andares; e Costureiro/a Modelista.
Para desempregados com mais de 29 
anos e com o 12º ano ou mais, estão 
abertos os cursos de: Técnico /a 
Auxiliar de Saúde; Autocad; Técnico /a 
de Informação Turística; Técnico/a de 
Contabilidade; Empreendedorismo; 
Técnico/a de Logística; Técnico/a de 
Multimédia; Técnico/a de Informática; 
Inglês/ Italiano; Mandarim; Técnico/a de 
Apoio Familiar e à Comunidade; 
Pastelaria; e Rececionista de Hotel.
O GIP – Gabinete de Inserção 
Profissional funciona no edifício sede 
da Junta de Freguesia. Contacte-nos 
pessoalmente ou através do email: 
gip@jfparanhos.pt

GIP da Junta de Freguesia de Paranhos

No âmbito da concretização do Plano 
e Orçamento da Junta de Freguesia 
para o ano de 2017 têm vindo a ser 
organizados passeios convívio 
mensais, destinados aos Paranhenses.
No mês de maio, o destino foi a 
cidade de Vigo, com visita a Baiona,   
ao Monte de Santa Tecla e regresso 
através do ferryboat de Caminha.
Junho é o mês do São João e da já 
tradicional sardinhada organizada pela 
Junta de Freguesia. A sardinhada 
realizou-se em Nogueira da Regedoura, 

no restaurante Luso Venozulano.
Dirigido apenas aos reformados e 
pensionistas de Paranhos, realizou-se 
o Passeio Anual da Freguesia, no dia 
10 de Junho. Este ano foi visitado o 
Forte de Valença e o almoço convívio 
decorreu na Quinta do Cruzeiro, em 
Vila Praia de Âncora, no total 
participaram perto de 1000 pessoas.
Como habitualmente, em todos os 
passeios realizados, o clima de alegria 
e a boa disposição estiveram sempre 
presentes!

Passeios convívio mensais

As aulas de hidroginástica são 
dirigidas à população reformada e 
pensionista da Freguesia de Paranhos, 
podendo os interessados inscrever-se 
na Junta de Freguesia de Paranhos, 
optando por um dos vários horários 
disponíveis. 
Esta atividade, que contribui para a 
manutenção de um estilo de vida 
saudável e ativo, resulta de uma 
parceria estabelecida entre o Pelouro 
da Ação Social da Junta de Freguesia e 
o ginásio Holmes Place, na Rua Zeca 

Afonso, local onde decorrem as aulas. 
O transporte é da responsabilidade 
dos beneficiários da atividade.
As aulas de hidroginástica decorrem 
semanalmente no ginásio Holmes 
Place. Existem, neste momento, 
abertas seis turmas, com cerca de 200 
inscritos.
Para mais informações e inscrições 
deverá contactar a Junta de Freguesia 
pessoalmente ou através do email: 
animacao@jfparanhos.pt

Aulas de Hidroginástica - inscrições abertas!

De Fevereiro a Julho decorre o atelier 
de manualidades na Unidade 
Empresarial de Paranhos, numa 
parceria entre a Escola Superior de 
Educação do Porto e a Junta de 
Freguesia de Paranhos. Participam 
entre 10 a 12 idosos da Freguesia. 

Atelier de Manualidades

Foram desenvolvidos excelentes 
trabalhos, entre os quais a Cascata de 
S. João, que está exposta na Fundação 
José Rodrigues (3 a 30 de Junho) e que 
juntamente com os outros trabalhos, 
serão expostos na Casa da Cultura, 
durante a semana de 8 a 12 de julho.
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Junta de Freguesia está em processo de Certificação

A Junta de Freguesia preocupada 
com a satisfação das necessidades 
dos Paranhenses e com a superação 
das expetativas dos mesmos e das 
restantes partes interessadas tomou 
a decisão de avançar para a 
Certificação do Sistema de Gestão 
da Qualidade segundo a norma ISO 
9001:2015. 
Tal decisão levou a que o Executivo 
encetasse uma reflexão sobre as 
suas práticas do dia-a-dia alicerçadas 
numa abordagem baseada em risco 
e na melhoria contínua. Desta, 
resultou que os Sistemas de 
Informação, em geral, e a Segurança 
da Informação, em particular são, 
também na Freguesia de Paranhos, 
uma área crítica sendo que a aposta 
na modernização dos seus Serviços, 
nomeadamente com a abertura de 
um Espaço do Cidadão, torna esta 
área ainda mais crítica pois o risco 
associado à cibersegurança é real e 
crescente.  
Porque a Ousadia, Excelência e 
Inovação são valores indissociáveis à 
gestão deste Executivo, foi tomada a 
decisão de implementar um Sistema 
de Gestão Integrado de Qualidade e 
Segurança da Informação (SGIQSI) 
baseado nos referenciais ISO 
9001:2015 e ISO/IEC/27001:2013 
respetivamente. 

O “kick off ” do Projeto ocorreu no 
início deste ano sendo que o 
Presidente da Junta esteve presente 
nas duas sessões realizadas com 
todos os colaboradores. Num 
segundo momento houve formação 
com a Equipa de Projeto sobre os 
referenciais acima referidos seguido 
de duas sessões de emersão com 
todos os colaboradores da 
Freguesia. As reuniões com o 
Executivo e com os respetivos 
Gestores de Processo têm ocorrido 
com regularidade e sempre imbuídas 
de um espírito de colaboração e de 
melhoria contínua. 
Deste modo, o Presidente da Junta 
de Freguesia de Paranhos agradece a 
todos, sem exceção, a colaboração e 
empenhamento que cada um tem 
colocado neste Projeto, que tem 
como objetivo último continuar a 
progredir ruma à Excelência dos 
Serviços prestados pelos 
colaboradores desta Freguesia aos 
Paranhenses. 
Ao implementar o SGIQSI e 
posteriormente avançar para a sua 
Certificação, fará com que a 
Freguesia de Paranhos seja a 
primeira freguesia em Portugal a ser 
certificada segundo a Norma 
ISO/IEC 27001:2013 relativa à 
Segurança da Informação. 

O programa de apoio à esterilização 
de animais, promovido pela Junta de 
Freguesia de Paranhos, em parceria 
com a MIACIS - Proteção e Integração 
Animal, com o apoio da Associação 
dos Amigos dos Animais do Porto, já 
permitiu o acesso gratuito à 
esterilização de 32 gatos e 14 cães, de 
paranhenses com rendimentos mais 
baixos. 
Para beneficiar deste programa, os 
residentes na freguesia de Paranhos 
deverão dirigir-se ao Gabinete de 
Serviço Social da Junta de Freguesia, 
para uma avaliação socioeconómica e 
posterior encaminhamento.

Refeições de excelente qualidade que 
sobravam nas cantinas das Instituições 
da Freguesia e que agora são entregues 
às famílias mais carenciadas de 
Paranhos, através da Loja Social.

Esta carrinha foi também o passo 
necessário para a implementação do 
novo projeto de apoio aos idosos da 
Freguesia, mais carenciados, no âmbito 
de pequenas reparações domiciliárias. 
O projeto conquista, com esta viatura, 
capacidade de implementação, tendo a 
Junta de Freguesia previsto que os 
idosos que necessitem deste serviço 
possam entrar em contacto com os 
serviços sociais da Freguesia a fim de 
saberem os critérios estabelecidos 
para poderem beneficiar deste 
importante apoio.

Junta de Freguesia adquire viatura ligeira de
mercadorias
No seguimento do aumento do 
volume de trabalho da Junta de 
Paranhos, do sucesso do projeto Zero 
Desperdício e da concretização do 
projeto de apoio às pequenas 
reparações nas habitações dos idosos 
mais carenciados da Freguesia 
tornou-se necessária a aquisição de 
mais uma viatura para os serviços da 
Junta de Freguesia.
Esta viatura, que se encontra já ao 
serviço dos Paranhenses, encontra-se a 
transportar as refeições recolhidas nos 
vários locais de doação de refeições, ao 
abrigo do projeto Zero Desperdício, e 
vai contribuir para continuar a 
aumentar a quantidade de comida 
recolhida. Relembramos que, em 
menos de dois anos, já conseguimos 
recuperar mais de 20 toneladas de 
alimentos! 

Secretaria da Junta de Freguesia em obras para
receber um Espaço do Cidadão
Está previsto para o final do mês de 
julho a entrada em funcionamento de 
um Espaço do Cidadão no edifício sede 
da Junta de Freguesia de Paranhos.
As obras já se encontram em fase final e 
os equipamentos cedidos pela AMA – 
Agência de Modernização 
Administrativa, a serem instalados.
O Espaço do Cidadão de Paranhos 
nasce para ajudar os Paranhenses no 
relacionamento com a Administração 
Pública. E é mais um serviço que a Junta 
de Freguesia passará a disponibilizar a 
todos os cidadãos de Paranhos.
No seguimento da política de moderni- 
zação e simplificação administrativa, o 
Espaço do Cidadão vai permitir a 

obtenção de ajuda na relação digital 
com os serviços públicos. 
O Espaço do Cidadão não é uma Loja 
do Cidadão. O Espaço do Cidadão 
funciona como um balcão único de 
atendimento onde pode resolver 
diversos assuntos relacionados com a 
Administração Pública, através da 
internet. É solução para todos, incluindo 
os chamados infoexcluídos, já que se 
trata de um atendimento digital 
assistido. No caso de Paranhos, o 
atendimento será realizado pelas 
Assistentes Técnicas da Freguesia que já 
fizeram formação para o efeito. 
Continuamos a trabalhar para o servir 
cada vez melhor!

Programa de apoio à esterilização de animais
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EDUCAÇÃO

promoção de Saúde Oral nas escolas 
do Bom Pastor, Agra e Caramila.
Para além dos rastreios na Faculdade, 
também as deslocações às escolas 
permitiram a transmissão de 
informações sobre a importância de 
uma correta e assídua escovagem dos 
dentes, aos mais pequenos. 

Sessões de Saúde Oral – “ParanhoSorridente”

O “ParanhoSorridente” é um 
programa de Saúde Oral dirigido às 
crianças do ensino básico de 
Paranhos, realizado pela Junta de 
Freguesia em parceria com a 
Faculdade de Medicina Dentária. 
Nos meses de maio e junho foram 
realizadas as últimas ações de 

auscultar, entre outros.
Pretendeu-se com esta atividade 
desmistificar o que se passa dentro do 
consultório. Decorreu ainda o II 
Concurso de Desenho Infantil, sobre 
o tema "vou tomar vacinas". Os 
desenhos encontravam-se expostos 
na sala de espera e foram atribuídos 
três prémios.
Todas as crianças receberam um 
panfleto sobre a vacinação e um 
certificado de participação.

Dia Mundial da Criança, na USF do Covelo

Como já vem sendo habitual no dia 1 
de Junho, a USF do Covelo comemora 
o Dia Mundial da Criança. Este ano 
com a presença de três turmas o 
Jardim de Infância da Escola EB Costa 
Cabral, que participaram no 
"Consultório da Bonecada", onde 
contataram de perto com a consulta 
de enfermagem/médica e tiveram a 
oportunidade de simular gestos nos 
seus bonecos, como administrar 
vacinas, colocar pensos/ligaduras, 

ecológicas e foram a uma sessão de 
cinema. Visitaram o World of 
Discoveries, o Planetário do Porto, o 
Sea Life e por fim o Parque Zoológico 
da Maia!
Para terminar partilharam um 
piquenique na Quinta do Covelo e 
em conjunto foram trocadas 
experiências e expetativas, para a 
agenda da próxima edição, deste 
projeto tão acarinhado por todos.

Projeto Entrelaçar – Piquenique na Quinta do Covelo
No passado dia 17 de junho, chegou 
ao fim a 7ª Edição do Projeto 
Entrelaçar, promovido pelo Pelouro 
da Educação da Junta de Freguesia de 
Paranhos.
Foram oito sábados, com oito 
atividades diferentes, vivenciadas por 
pais e filhos / avós e netos. 
Participaram no encontro de jogos de 
tabuleiro, realizaram um workshop de 
origami, um de bolachas e embalagens 

elevado espirito desportivo, e a 
atividade revestiu-se igualmente de 
objetivos de cariz solidário, a que pais 
e alunos aderiram com entusiasmo, 
trazendo bens de consumo alimentar 
para a Loja Social da Junta de Freguesia 
de Paranhos. Obrigado a todos!

III Torneio Solidário, Vitalis Park, FC Porto
Hospital S. João
Realizada no Vitalis Park 
(Constituição), a atividade permitiu a 
20 crianças da equipa PARANHOS 
TEAM, num total de 130 participantes, 
passar uma manhã repleta de futebol, 
sorrisos, convívio e muitos momentos 
marcantes. Os jogos decorreram num 

com serpentes, crocodilos e iguanas, 
entre outros répteis mais exóticos. 
Também houve oportunidade de 
assistir à apresentação do leão-marinho, 
a alimentação das cabras, a 
"Esqueletolândia" e a apresentação 
das aves de rapina, entre outros. Uma 
manhã bem passada!

Projeto Entrelaçar – Visita ao Zoo da Maia
O Projeto Entrelaçar levou, no 
passado dia 27 de maio pais e filhos / 
avós e netos, a visitar o Parque 
Zoológico da Maia que possui mais de 
600 animais de 200 espécies 
diferentes.
O Zoo da Maia possui o maior e 
melhor equipado reptilário do País, 

Coordenadora Professora Carla Pais, 
partilharam momentos de diversão 
com ilusionismo, modelagem de 
balões, hora do conto, atuações 
musicais, teatro, pintura e outras 
animações com crianças do Hospital 
Pediátrico Integrado do Centro 
Hospitalar de S. João.

Dia Mundial da Criança, no Hospital Pediátrico
do São João
No âmbito da Comemoração do Dia 
Mundial da Criança, o CHSJ preparou 
uma série de atividades lúdicas para as 
crianças internadas e como 
habitualmente convidou uma escola 
da Freguesia para estar presente.
Este ano, alunos do 4º ano da Escola 
de S. Tomé, acompanhados pela sua 
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recordando tempos antigos e os 
segundos aprendendo e vivenciando 
as realidades de outrora.
Esta edição contou com a presença 
de alguns animais que fizeram as 
delícias dos mais novos, e os já 
habituais tocadores de concertinas e 
cantares ao desafio. Foi também 
possível aproveitar para provar os 
tradicionais Doces de Paranhos.

CULTURA E PATRIMÓNIO

Feira Rural à Moda Antiga

Nos passados dias 3 e 4 de junho, 
decorreu no Jardim de Arca de Água 
a já tradicional Feira Rural à moda 
antiga, numa organização conjunta 
entre o Rancho Folclórico de 
Paranhos e a Junta de Freguesia.
Esta iniciativa de cariz popular tem 
como objetivo permitir que os mais 
velhos e os mais novos façam uma 
viagem ao passado, os primeiros 

com as classes mais jovens da 
Academia e teve como propósito 
sensibilizar novos públicos e introduzir 
o elemento surpresa na população.
Participaram as orquestras de sopros e 
percussão, e grupos de música de 
câmara. Para além das ruas, também os 
Parques Infantis da Areosa e do Amial, 
bem como, a Quinta do Covelo foram 
palco de atuações.

Projetos “Música de Câmara” e “Música no Jardim”

Numa parceria com a Academia de 
Música de Costa Cabral, foram 
realizados vários concertos de música 
clássica nos parques infantis da 
Freguesia e em alguns dos cruzamentos 
mais movimentados de Paranhos.
Se, por acaso, ao passar na rua, viu um 
violoncelo ou um clarinete, não estava 
a ver mal! Esta iniciativa de promoção 
da cultura e da música foi desenvolvida 

AOSL - Arte & Juventude

O Grupo Arte & Juventude, da AOSL 
– Associação de Ocupação Sadia do 
Lazer, tem vindo a apresentar em 
vários espaços ao ar livre da Freguesia 
o seu espetáculo de Variedades, com 
muita música, luz e som. Estes eventos 
são realizados em parceria com a 
Junta de Freguesia e permitem às 
crianças da Freguesia cantar, dançar e 
conviver, passando os seus tempos 
livres de forma saudável e divertida. 
Durante o mês de julho ainda haverão 
mais alguns espetáculos. Esteja atento!

tradicionais e populares mais 
caraterísticas do passado rural da 
Freguesia e, também, de poder 
participar nas danças conjuntamente 
com os elementos do Rancho 
Folclórico que se têm mostrado 
incansáveis no apoio à Junta de 
Freguesia e à preservação dos nossos 
costumes e tradições.

“Paranhos, Costumes e Tradições”

Inserido no programa cultural de 
proximidade desenvolvido ao longo 
deste mandato, a Junta de Freguesia de 
Paranhos, em parceria com o Rancho 
Folclórico de Paranhos, tem levado a 
vários espaços da Freguesia a música e 
a dança tradicional portuguesa.
Os Paranhenses têm tido a 
oportunidade de assistir às danças 

por afinidade: António Passos; Alzira 
Afonso; Ana Cardoso; António Guedes; 
Armando Parati; Augusto José; Catarina 
Ferreira; Cláudia Lopes; Delfim Matos; 
Domingos Dias; Fernando Cunha; 
Helena Tentúgal; Humberto França; 
Isolina Lima; José Dimas; Jorge Rocha; 
Laura Santos; Luciana Moreira; Manuel 
Barbosa; Manuel Cardinal; Maria da 
Glória; Maria da Liberdade; Mário 
Araújo; Mário Caseira; Pereira Lopes; 
Rosa Nunes Fado; Sérgio Marques; e 
Vítor Rodrigues.
Um agradecimento aos 5 músicos que 
nos acompanharam nas 11 sessões 
realizadas: Carlos Santos; João Martins; 
Paulo Carvalho; Pedro Martins; e 
Rogério Rocha.

A primeira edição do projeto “Fado à 
Porta!” encerrou com uma 
homenagem a todos os fadistas 
participantes, no auditório da Junta de 
Freguesia.
Este projeto foi pensado para cumprir 
um duplo objetivo: de permitir que os 
Paranhenses que cantam FADO 
pudessem conviver e dar-se a conhecer 
uns aos outros em encontros informais; 
e de quem gosta de ouvir cantar o 
FADO, pudesse fazê-lo num ambiente 
familiar, em proximidade, conhecendo 
os talentos da nossa Freguesia.
De outubro de 2016 a abril de 2017, 
foram 28 aqueles que participaram 
nestes encontros.
Paranhenses atuais e Paranhenses já 

Projeto “Fado à Porta!”

3ª edição da BOOKS HELP!

A Feira do Livro Solidária de Paranhos 
decorreu pela terceira vez, com 
enorme sucesso, nos dias 1 e 2 de 
julho, desta vez na zona da Areosa. 
Nestes dias, foram muitas as pessoas 
que passaram por esta Feira do Livro 
que tem a particularidade das receitas 
reverterem para uma causa solidária.
A SOLIDARIEDADE esteve presente, 
assim como, a alegria da música e da 
poesia. A Escola de Música de Santa 
Cecília e o grupo “Palavras Vivas” 

foram os responsáveis pela 
dinamização dos momentos musicais 
e poéticos ao longo da Feira.
No final foi possível entregar o 
resultado pecuniário desta Feira e 
muitos géneros alimentares 
recolhidos ao Centro Social da 
Paróquia da Areosa que desenvolve 
um importante papel social neste 
espaço geográfico de Paranhos e na 
Comissão Social de Freguesia.
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DESPORTO, JUVENTUDE E ATIVIDADES
RECREATIVAS

É inconcebível os “milagres” que acontecem 
em ano de eleições!

Em ano eleitoral, uma grande parte das 
autarquias sobe cerca de 10% da sua despesa, 
encostando-se a uma lógica de gestão política 
orçamental eleitoralista, o que não passa 
despercebido aos cidadãos.
Num estudo publicado recentemente, 
podemos verificar que o mesmo não acontece 
nas autarquias em que os seus Autarcas já não 
se podem recandidatar. O que nos leva para 
uma reflexão pormenorizada sobre o próprio 
tema: Porquê?

“Os milagres que acontecem em ano de eleições!”

Vítor Monteiro 
Presidente da Assembleia
de Freguesia de Paranhos

Porquê o aumento dos gastos de uma 
autarquia num ano eleitoral e o porquê dos 
autarcas que não se candidatam gastarem 
menos?
Será que num dos casos é devido a que já não 
existe interesse em realizar atividades 
populistas, visto não existir necessidade de 
reconquista do poder (lei que limita a três o 
número máximo de mandatos)?
Será que alguns candidatos a reeleição não 
entendem que são servidores públicos e que a 
despesa pública é paga com o dinheiro de 
todos? E sendo assim, “esses gastos da despesa 
pública” deveriam ser “repensados” e 

“empregues” de acordo com as verdadeiras 
necessidades dos seus eleitores.
Porque será que em ano eleitoral, muitas 
autarquias aumentam em demasia o seu 
protagonismo? Porque será que algumas das 
obras que deveriam ser realizadas durante 
todo período do mandato, são deixadas para o 
ano eleitoral?  Entendo que não se pode 
aceitar que se use um instrumento público, em 
prole de aproveitamentos eleitoralistas. 
As Pessoas merecem respeito! 
Não se pode apregoar uma coisa e depois 
fazer outra!
Nunca é demais fazer esta reflexão, porque se 

existem alguns que estão de consciência 
tranquila, outros decerto não dormirão 
“descansados”.
Por isso, fique alerta! Não se deixe enganar 
nem se cale perante as injustiças! O seu voto é 
muito valioso e não deve ser desperdiçado.
“O direito de voto é um direito pessoal e 
constitui um dever cívico assente 
numa responsabilidade 
de cidadania”.

amor, principalmente em teatro e 
com tanta gente a ver, por isso, o 
melhor é ir à volta e fazer de conta 
que brincamos quando falamos de 
amor e de arte. E dizemos coisas 
sérias enquanto se riem do artista e 
dizemos coisas patetas enquanto 
esperam verdades sobre a vida. São 
assim o amor e a arte.”
Foram momentos divertidos, 
diferentes e surpreendentes. 
Certamente, uma experiência a 

Teatro de Rua – "Quem aqui não tem amores!"

A Junta de Freguesia de Paranhos em 
parceria com o Grupo de Teatro - 
TIPAR, iniciaram um projeto de teatro 
de rua, inovador em Paranhos, que 
levou esta arte a vários locais públicos 
da Freguesia.
A peça de teatro "Quem aqui não 
tem amores!" pode condensar-se no 
intróito da peça: “Hoje falamos de 
arte. De arte e do amor. E do amor à 
arte e da arte do amor. E é arriscado 
falar de arte e é arriscado falar de 

Presidente da Junta, Alberto Machado, 
que acolheu e motivou para este 
projeto. Os Paranhenses poderão 
assim, desfrutar em cada mês de um 
fim de tarde envolvente, estimulante e 
diversificado.
No dia 29 de setembro, será 
projetado o documentário “Bébés”, 
seguido de debate. Somos 
simultaneamente todos iguais e todos 
diferentes. Será que nascemos 
humanos? O que nos torna racistas e 
intolerantes? Somos seres sociais, 
onde a atividade mental é persistente. 
Será importante a educação? 
Participe!

“Porque hoje é sexta…”

Nas últimas sextas-feiras de cada mês, 
às 18 horas, realiza-se na Casa de 
Cultura de Paranhos uma criativa e 
inovadora atividade cultural cujo lema 
é a promoção das artes da palavra, da 
música e da imagem. Esta atividade 
resulta de uma parceria entre o 
Grupo Coral dos Professores do 
Porto e a Junta de Freguesia de 
Paranhos.
O Grupo Coral dos Professores do 
Porto, formado na Escola Secundária 
António Nobre, dedica-se à música 
polifónica. E, porque os professores 
são ecléticos na sua atuação, 
resolveram apostar numa outra 
vertente: lançando este repto ao 

China, Macau, Japão e Brasil.
O Terminal de Cruzeiros em 
Matosinhos foi o local escolhido para 
visitar em junho, projectado pelo 
arquitecto Luís Pedro Silva, a sua 
forma faz lembrar uma fita branca 
caída no chão onde se enrola, junto ao 
mar. Com 1 milhão de azulejos 
brancos hexagonais, produzidos pela 
Vista Alegre, cobrindo o edifício com 
diferentes inclinações, faz deste uma 
obra de arte.

Paranhenses visitam World of Discoveries e 
Terminal de Cruzeiros

Em maio, o projeto "Um Mês... Um 
Museu?" levou 50 paranhenses a 
visitar o World of Discoveries, Museu 
e Parque Temático. Durante a visita 
tiveram a oportunidade de relembrar 
a história de Portugal, no âmbito dos 
descobrimentos e consequente 
diáspora lusa, reconhecer algumas das 
tradições do nosso país e 
particularmente da nossa cidade. Uma 
viagem no tempo, que passou pelo 
Cabo das Tormentas, pela Índia, Timor, 

Alberto Machado, e outras equipas de 
running que prontamente aceitaram o 
convite.
Estiveram presente cerca de 200 
pessoas que encheram as ruas de 
Paranhos de cor e alegria, contribuindo 
de forma solidária para os Bombeiros.

Salgueiros Running faz treino solidário

A equipa de corrida e caminhada do 
Salgueiros Running, que habitualmente 
se reúne às quartas-feiras e às 
quintas-feiras à noite para praticar a 
modalidade, organizou um evento 
solidário para a qual foi convidado o 
Presidente da Junta de Freguesia, 
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torneio realizado no Campo do 
Outeiro que continua a aguardar as 
tão necessárias e prometidas obras! O 
torneio promovido para os escalões 
de Benjamins e Infantis contou com a 
participação do Atlético de Rio Tinto, 
do Gervide e do Pedrouços.
Entre os dias 26 e 30 de junho, o 
Clube Sportivo Nun’Álvares 
promoveu o XXVI Open de Ténis 
Juvenil, numa parceria com a Junta de 
Freguesia. Este ano, o torneio de 
categoria B Sub 16, de Masculinos e 
Femininos, Pares e Singulares contou 
com cerca de 30 atletas de todo o 
País.

Torneios de Pesca Desportiva, Futebol e Ténis

No passado dia 11 de junho, decorreu 
mais um torneio de pesca, organizado 
pelo Futebol Clube Amial e Regado 
em parceria com a Junta de Freguesia. 
A prova decorreu junto à ponte da 
Arrábida e os 16 participantes tiveram 
de lidar com a dificuldade da maré 
não estar de feição. Mesmo assim, o 
maior exemplar tinha 900 gramas e o 
vencedor da prova conseguiu um total 
de 4,040 kg de pescado.
Também o Sporting Clube da Cruz, 
realizou um Torneio de Futebol Juvenil, 
no dia 17 de junho, em parceria com a 
Junta de Freguesia. Mais de uma 
centena de crianças participaram no 

Este ano, foi também possível à Junta 
de Freguesia promover um conjunto 
de bailaricos de São João em 
diferentes espaços da Freguesia, ao 
longo do mês de junho. Esta iniciativa 
foi muito acarinhada por todos os 
participantes, que recordaram a 
tradição perdida dos festejos que 
existiam, e na qual os Paranhenses iam 
percorrendo as diversas festas 
sanjoaninas. 
Face ao sucesso obtido, certamente 
será algo a repetir nos próximos anos!

Bailes de São João

Realizou-se pelo sexto ano 
consecutivo o arraial de São João no 
Largo do Campo Lindo. Esta iniciativa, 
promovida em conjunto com os 
comerciantes e com os Escuteiros de 
Paranhos, tem vindo a afirmar-se como 
o grande arraial popular de São João 
na Freguesia de Paranhos, não faltando 
as sardinhas, as fêveras, o caldo verde, 
a música e o fogo-de-artifício. Várias 
centenas de pessoas divertiram-se e 
conviveram num ambiente familiar 
que é já uma tradição em Paranhos. 

necessários. 
De toda a forma, os homens mais 
fortes de Portugal e o homem mais 
forte de Espanha participaram numa 
exibição onde mostraram toda a sua 
força e capacidade atlética.
No fim do evento, os mais jovens 
foram convidados a jogar o jogo da 
corda contra o Homem mais forte. 
Ganharam os pequenos Paranhenses 
que, entusiasmados, demonstraram a 
sua felicidade.

3ª edição da exibição de Strongman
O Strongman, evento organizado pelo 
Real Sociedade do Campo Lindo com o 
apoio da Junta de Freguesia, realizou-se 
pelo terceiro ano consecutivo. Nesta 
edição, o evento transferiu-se do parque 
da Faculdade de Economia para o 
bairro de São Tomé. Com ainda mais 
público do que nas edições anteriores, 
só não foi possível mover o camião de 
18 toneladas porque apesar da força 
dos atletas participantes, a inclinação do 
piso não permitiu avançar os metros 

INOVAÇÃO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO
E CONHECIMENTO

Com génese há já alguns anos na vasta 
oferta formativa de línguas da Casa da 
Cultura de Paranhos, as aulas de 
Mandarim passaram este ano letivo 
para o UP! onde são formados um 
punhado de alunos em vários graus 
de reconhecimento da língua. 
Recentemente todos os formandos 

obtiveram aproveitamento no exame 
internacional escrito de nível II e 
preparam-se para atacar o terceiro 
nível onde terão de dominar pelo 
menos 600 carateres desta 
interessante língua!
Para mais informações deverá 
contactar uep@jfparanhos.pt

Aulas de Mandarim no UP! 

Parceria com o movimento Transformers
Paranhos Move!
O Movimento Transformers, criado 
em 2010, é um movimento nacional 
de voluntariado que visa aumentar o 
envolvimento das comunidades 
através daquilo que as pessoas mais 
gostam de fazer : os seus 
superpoderes!
No último ano lectivo, Paranhos 
contou com uma Escola de 
Superpoderes na Unidade 
Empresarial de Paranhos, onde 

voluntários de culinária, dança e 
sketching dinamizaram aulas semanais 
junto de grupos de aprendizes dos 10 
aos 93 anos de idade. A partir de 
setembro a Escola de Superpoderes 
de Paranhos terá novas atividades, e 
para isso precisa de mentores 
voluntários para as dinamizar. 
Para fazer parte deste movimento e 
transformar o mundo inscreve-te em  
http://movimentotransformers.org

Cumbersas an Mirandés, ancuontros semanales no UP!
Ampeçórun 8/5/2017 las Cumbersas an 
Mirandés, ancuontros semanales para 
çcubrir i falar la lhéngua mirandesa.
As “Cumbersas an Mirandés” são uma 
atividade da Scuola Mirandesa de l 
Porto, apoiada pela ALCM – 
Associaçon de la Lhéngua i Cultura 
Mirandesa e pela Junta de Freguesia de 
Paranhos.
A Scuola Mirandesa de l Porto é    uma 
entidade vocacionada para o ensino, 
valorização e divulgação do património 
cultural mirandês, que tem aulas 

regulares de danças e instrumentos 
tradicionais e de cursos de iniciação à 
língua e cultura mirandesas, entre 
outras atividades. Foi nesse âmbito que 
nasceram as “Cumbersas an Mirandés”, 
encontros informais que têm como 
objetivo essencial promover a fala e a 
escrita da língua mirandesa, bem   
como debater temas de interesse 
relacionados com o vasto património 
cultural do planalto mirandês. Para mais             
informações deverá contactar 
fernandobelezas@gmail.com
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Um Mês...Um Museu?
Visita o Núcleo Museológico de ESEP
Dia 12 | 14h30 (J.F.Paranhos)
Custo: Gratuito
Inscrição: Casa da Cultura de Paranhos

Exposição dos Alunos de Pintura do
Sindicato dos Bancários
De 15 a 29
“Terças com traços” Exposição Coletiva 
de Pintura
Casa da Cultura de Paranhos

A Poesia anda no ar... fora de portas!
Dia 22 | 16h30
Café Sandy | Rua de Costa Cabral, 593 - Paranhos
Convidados: Lourdes dos Anjos e Eduardo Roseira

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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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

Junta de Freguesia de Paranhos
Rua Álvaro Castelões, 811 | 4200-047 Porto
Tel.: 225 020 046 | Telm.: 938 821 958
Siga-nos em:
www.jfparanhos-porto.pt
www.facebook.com/JFParanhos

-mail: 
geral@jfparanhos.pt 

 

 

Aulas Livres 2017/2018
Encontram-se abertas inscrições para a as 
aulas livras ano letivo 2017 / 2018 na casa de 
Cultura de Paranhos: 

Yoga
Reciclagem de Vestuário
Estórias da História
Pintura, 
Bordados/Costura
Russo
Francês
Alemão
Italiano
Espanhol
Inglês
Português para Imigrantes

Inscrições:
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

Hidroginástica
Inscrições abertas na Junta de Freguesia de 
Paranhos

Julho Concerto Acústico | Tiago Lima
Dia 22 | 17h00
Local: Quinta do Covelo

Concerto Acústico | Vítor Sousa
Dia 23 | 17h00
Local: Quinta do Covelo

Desfolhada à Moda Antiga
Dia 23 | 21h00
Local: Quinta de São Romão (à Areosa)
Org.: Rancho Folclórico de Paranhos

Festival Internacional de Dança Desportiva
Dia 23 | 15h00
Local: Pavilhão Rosa Mota
Org.: Clube de Dança de Salão do Porto

Setembro

ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS

Dia 1 | 08h00 - 19h00
Locais de votação na Freguesia de Paranhos:

Posto A - Escola EB 2, 3 de Paranhos
Posto B - Escola EB 1 de Costa Cabral
Posto C - Escola EB 2, 3 da Areosa
Posto D - Instituto Superior de Engenharia
Posto E - Escola EB 1 dos Miosótis
Posto F - Escola EB 1 do Bom Pastor
Posto G - Escola EB 1 da Caramila 

Outubro


