
Caros Concidadãos,
Esta é a primeira edição do Vida de Paranhos deste 
mandato, coincidindo com a 60ª edição deste jornal 
desde que, em janeiro de 2002, o PSD assumiu a 
presidência da Junta de Freguesia de Paranhos. 
A equipa que lidero renovou o seu mandato ao 
serviço de Paranhos e dos Paranhenses. É pois, com 
grande satisfação que agradecemos, mais uma vez, a 
confiança de todos na nossa gestão da Freguesia.
Temos pautado estes anos por uma política de 
proximidade, de compromisso e de verdade.
Proximidade na relação com os Paranhenses. 
Continuaremos a promover ativamente esta 
“proximidade” entre eleitos e eleitores. Só assim faz 
sentido. Estaremos, como até agora, sempre perto de 
cada um e continuaremos a levar a cabo as atividades, 
as iniciativas e os projetos que tiveram mais adesão nos 
últimos anos. 
Compromisso no cumprimento das prioridades 
definidas. Temos pautado a nossa ação pela 
concretizaçao das propostas eleitorais apresentadas. 
assim será, também, neste mandato. Continuaremos a 
colocar os recursos disponíveis onde eles são mais 
precisos, sobretudo na resposta rápida aos problemas 
sociais.
Verdade como princípio fundamental numa relação 
duradoura. Continuaremos a ser rigorosos e 
transparentes, quer nas contas quer na ação política. 
Assumimos que um dos desígnios deste mandato seria 
procurar congregar as restantes Juntas de Freguesia do 
Porto no sentido de uma maior e melhor delegação de 
competências. Todos sabemos que grande parte da 
ação de uma Junta de Freguesia depende das 
competências que a Câmara Municipal lhe delega. 
Estamos convictos de que só juntos, empenhados e 
comprometidos com este objetivo poderemos 
reclamar da Câmara Municipal uma efetiva delegação 
de competências.
As Juntas de Freguesia são a entidade mais próxima 
dos cidadãos e a que pode mais rapidamente, com 
menos custos e com maior eficácia resolver problemas 
de proximidade.
Acreditamos que as Juntas de Freguesia da cidade do 
Porto não podem continuar a ser meros 
“encaminhadores” de reclamações. Nesse sentido, 
trabalharemos junto da Câmara Municipal e das outras 
Juntas de Freguesia da cidade, para tentar resolver o 
problema de base existente no nosso Concelho: a falta 
de “poder” das Juntas de Freguesia para resolver os 
maiores problemas das populações: a via pública, as 
questões ambientais e de resíduos, a habitação, a 
realização de reparações nos estabelecimentos 
escolares do ensino básico, a gestão dos parques 
infantis e dos espaços desportivos, entre outras, que 
sabemos, são fundamentais para a qualidade de vida de 
todos!
Estaremos firmes na certeza de que, ao nível das Juntas 
de Freguesia, é possível resolver de forma mais rápida, 
com menores custos e de forma mais ajustada às 
necessidades reais da população. 
Queremos também apelar à sua 
participação nas atividades da Junta. 
Mantenha-se informado e apareça. 
Será bem-vindo!
Contamos consigo!
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Alberto Machado
Presidente da Junta de
Freguesia de Paranhos

> DESTAQUE

Espaço do Cidadão na Junta 
de Freguesia

> DESPORTO

60.ª Volta a Paranhos



Ambicionamos acolher novos públicos nos distintos 
equipamentos da Freguesia, bem como levar até 
diferentes locais, entre instituições e espaços públicos 
de natureza diversa, atividades e eventos de carácter 
distinto. Assim se deverá promover a cultura, nas suas 
múltiplas vertentes, desde as belas artes à literatura, 
passando pela música, pela expressão dramática ou, 
ainda, pelas incontornáveis tradições populares.
Neste contexto, a Casa da Cultura e o auditório da 
Junta de Freguesia assumirão um natural papel de 
relevo na concretização da agenda deste pelouro, à 
semelhança do verificado em anos anteriores. “Aqui e 
acolá”, pelas ruas da freguesia, também se poderá 
sentir a vitalidade do projeto cultural que vem 
mobilizando os múltiplos agentes culturais que 
marcam presença em Paranhos.
Continuaremos a organizar, em parceria com as 
Associações e Coletividades da Freguesia, alguns 
eventos que têm tido grande adesão pelos 
Paranhenses.

Na sequência das eleições autárquicas de 1 de 
Outubro passado, decorreu no auditório da 
Freguesia, a instalação dos novos membros da Junta 
de Freguesia e da Assembleia de Freguesia de 
Paranhos, para o quadriénio 2017-2021. Uma sessão 
com casa cheia que viu Alberto Machado a ser 
reempossado Presidente da Junta.
De acordo com a ordem de trabalhos da primeira 
reunião, foram eleitos os vogais da Junta de 
Freguesia e procedeu-se à eleição do Presidente e 

> DESTAQUE

Tomada de posse dos novos órgãos Autárquicos da Freguesia

Novo Executivo

Secretários da Assembleia de Freguesia. 
O Executivo da Junta saiu da lista do PSD, 
encabeçada pelo Presidente Alberto Machado e 
ficou constituído pelos seguintes elementos: Luís 
Torres (tesoureiro e responsável pelo Pelouro do 
Lazer, Juventude e Atividades Recreativas), Adriano 
Nogueira (secretário e responsável pelo Pelouro do 
Desporto e pelo Pelouro do Empreendedorismo), 
Fátima Fontes (vogal e responsável pelo Pelouro da 
Educação), Paulo Cardoso (vogal e responsável pelo 

Adriano Nogueira – Pelouros do 
Desporto e do Empreendedorismo
Empresário na área das 
telecomunicações, atualmente 
reformado. Integra o Executivo da 

Junta de Freguesia desde 2009, desempenhando a 
função de Secretário.
 
Atividade do Pelouro do Desporto e 
Empreendedorismo para 2018
Numa sociedade caracterizada por uma crescente 
dinâmica desportiva, assume, cada vez mais relevo o 
apoio às várias entidades, sediadas na Freguesia, que 
por si só e pelas suas características estatutárias tem 
capacidade de promover, junto da sociedade, vários 
eventos desportivos, ao longo do ano.
Apoiaremos de forma sustentada, criteriosa e 
transparente as associações desportivas que 
efetivamente trabalhem em prol da sua comunidade. 
Colaboraremos para tentar minimizar as dificuldades 
que atingem estas Instituições.
O Pelouro do Empreendedorismo, é por missão, um 
suporte inovador, orientado para empreendedores, 
através de programas, serviços e ferramentas 
específicas.
Domiciliado na Unidade Empresarial de Paranhos 
(UP!) é um espaço estratégico para a implementação 
de novas empresas. Aí são disponibilizados os recursos 
necessários para que o crescimento e solidificação das 
mesmas aconteça.

 
Luís Torres – Pelouro das Atividades 
Recreativas, Juventude e Lazer
Frequência no curso de Contabilidade 
e Administração, desempenhou várias 
funções dentro do grupo PT entre 

2008 e 2013. Integra o Executivo da Junta de Freguesia 
desde 2009, desempenhando a função de Tesoureiro.
 
Atividade do Pelouro das Atividades Recreativas, 
Juventude e Lazer para 2018
No âmbito das Festas em Honra de Nossa Senhora da 
Saúde, a nossa atuação foca-se no equilíbrio entre as 
tradições históricas e a introdução de uma oferta mais 

contemporânea. Esta aposta visa a conquista de novos 
públicos.
Ainda no que às Atividades Recreativas diz respeito, a 
promoção das Festas Sanjoaninas em diversos locais 
da Freguesia, que trazem à memória os antigos bailes 
populares de S. João, é uma aposta que pretendemos 
manter.
Na Juventude e Lazer, pretende-se um reforço das 
parcerias com as Associações Juvenis da Freguesia, de 
forma a desenvolver um conjunto de atividades que 
vão de encontro às necessidades dos jovens. A forte 
aposta nas Férias Desportivas, atividade de referência 
na Ocupação de Tempos Livres no Verão, é 
imprescindível numa política de juventude atual e 
dinâmica.
 

Fátima Fontes – Pelouro da Educação
Licenciada em Línguas e Literaturas 
Modernas e em Administração 
Escolar. Mestre em Administração e 
Planificação da Educação. Professora 

do 1º e 2º ciclos, com funções de Presidente do 
Conselho Executivo do Agrupamento de Costa 
Cabral, atualmente aposentada. Vogal do Executivo da 
Junta de Freguesia desde 2009, com o Pelouro da 
Educação.
 
Atividade do Pelouro da Educação para 2018
Na Educação manteremos a promoção de vários 
projetos educativos que permitirão às crianças e 
também às suas famílias, a aquisição de ferramentas, 
competências e oportunidades que se revelam 
fundamentais para a verdadeira inclusão e coesão da 
sociedade.
O projeto “Entrelaçar”, permitirá continuar a valorizar 
e fortalecer a relação entre pais e filhos. 
Continuaremos com os projetos de saúde oral, 
psicologia e terapia da fala, que são uma mais-valia no 
nosso contexto escolar.
As propostas que envolvam o desporto, continuam a 
passar pela colaboração com os Agrupamentos de 
Escolas ao nível das atividades promovidas, 
maioritariamente, pelo Desporto Escolar.
Continuaremos também a cumprir as nossas 

competências próprias ao nível do Pré-Escolar e do 1º 
ciclo, no que diz respeito ao expediente e limpeza (em 
função do número de alunos por escola).
Os ATL da Freguesia,  a funcionar em 5 EB1 serão a 
principal atividade desenvolvida, não só pela duração 
(11 meses) como pela importância que têm para 

muitas famílias.
 
Paulo Cardoso – Pelouro do 
Ambiente e Cemitério
Licenciado em Engenharia com 
funções de direção numa indústria 

alimentar do Porto. Vogal do Executivo da Junta de 
Freguesia de 2011 a 2017, com o Pelouro da Inovação, 
Empreendedorismo e Conhecimento.
 
Atividade do Pelouro do Ambiente e Cemitério para 
2018
Aguardamos, com expetativa, que o início de um novo 
mandato possa dar verdadeira dimensão a este 
Pelouro. Só com um novo quadro de competências, 
pode uma Junta de Freguesia, no Concelho do Porto, 
ter um papel em matéria de Ambiente.
Até que se concretize esta ambição, continuaremos a 
ser “encaminhadores” de reclamações para a 
“ecolinha”. De toda a forma, manteremos um olhar 
atento sobre os problemas que vão surgindo, a fim de 
que, os serviços camarários as possam resolver.
Neste Pelouro, a nossa verdadeira “área” de 
intervenção e responsabilidade é o Cemitério de 
Paranhos.
Pretendemos modernizar os serviços administrativos e 
áreas sociais do Cemitério e do Crematório de modo 
a proporcionar um melhor acolhimento dos utentes.
Está prevista também a remodelação das diversas 
áreas funcionais do Cemitério, nomeadamente, com a 
construção de mais ossários, columbários e jazigos. 
Vamos criar mais um espaço de “roseiral” para 
deposição de cinzas.
Ao nível do cuidado com o Ambiente, pretende-se 
implementar medidas de eficiência energética e 
racionalização de energia nos diversos serviços da 
Junta de Freguesia, nomeadamente, com a instalação 
de iluminação “led” e de painéis solares.
 

Rui Carreira – Pelouro da Cultura
Licenciado em Geografia. Professor do 
ensino básico e secundário. Tem 
desenvolvido uma atividade 
diversificada como investigador e 

divulgador do Património. Foi cronista da revista Voz da 
Vitória (publicação da extinta Junta de Freguesia da 
Vitória), entre os anos de 2001 e 2013, assinando a 
rubrica “À descoberta da freguesia”. Tem vindo a 
dedicar-se, também, à escrita, sendo autor de livros nos 
géneros infanto-juvenil, conto e romance.
 
Atividade do Pelouro da Cultura para 2018
Temos uma visão multifacetada de cultura.
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Paula Maia – Pelouro de Ação Social
Licenciada em Enfermagem, 
Especialista em Enfermagem 
Comunitária. Pós-graduada em 

Economia e Gestão dos Serviços de Saúde e Mestre 
em Engenharia Humana. Docente convidada do 
Ensino Superior Público e Privado, leccionando em 
áreas do Envelhecimento e Saúde Ocupacional. Esteve 
envolvida em vários projetos nas áreas do 
Associativismo, do Ensino e da Formação.
 
Atividade do Pelouro de Ação Social para 2018
Envelhecimento e ciclo de vida, saúde na família e 
comunidade é o lema para a introdução de projetos 
inovadores dando, naturalmente, continuidade ao 
trabalho de proximidade já desenvolvido 
consubstanciado numa atenta e interventiva ação da 
Rede Social implementada na Freguesia.
O nosso enfoque será direcionado à pobreza e 

exclusão social, mas também à criação de novas 
oportunidades.
Juntos, continuaremos a tornar a Freguesia num espaço 
atraente, para que todos, de uma forma permanente 
ou transitória, sintam em Paranhos o seu lugar.
Reforçar e alargar as parcerias com diferentes atores 
Institucionais e outros, com competências sociais, será a 
pedra de toque das atividades previstas para o 
quadriénio que agora começa.
A coordenação da Junta de Freguesia no âmbito da 
Comissão Social de Freguesia manter-se-á, alargando o 
âmbito, procurando desta forma uma continuidade 
para as respostas aos problemas dos Paranhenses.
Contudo, não são só os mais carenciados nem as 
situações de emergência social que prendem a 
atenção deste executivo. Também a população sénior e 
os mais jovens serão alvo de um trabalho de 
proximidade articulado com o serviço social e a 
animação social. A todos queremos incluir.

Pelouro do Ambiente e Cemitério), Rui Carreira 
(vogal e responsável pelo Pelouro da Cultura), Paula 
Maia (vogal e responsável pelo Pelouro da Ação 
Social). 
A Mesa da Assembleia de Freguesia saiu da lista do 
PNP, encabeçada pelo Presidente Paulo Teixeira e 
ficou constituída pelos seguintes elementos: Carla 
Silva (1ª Secretária) e Carlos Moreira (2º 
Secretário). 



Ambicionamos acolher novos públicos nos distintos 
equipamentos da Freguesia, bem como levar até 
diferentes locais, entre instituições e espaços públicos 
de natureza diversa, atividades e eventos de carácter 
distinto. Assim se deverá promover a cultura, nas suas 
múltiplas vertentes, desde as belas artes à literatura, 
passando pela música, pela expressão dramática ou, 
ainda, pelas incontornáveis tradições populares.
Neste contexto, a Casa da Cultura e o auditório da 
Junta de Freguesia assumirão um natural papel de 
relevo na concretização da agenda deste pelouro, à 
semelhança do verificado em anos anteriores. “Aqui e 
acolá”, pelas ruas da freguesia, também se poderá 
sentir a vitalidade do projeto cultural que vem 
mobilizando os múltiplos agentes culturais que 
marcam presença em Paranhos.
Continuaremos a organizar, em parceria com as 
Associações e Coletividades da Freguesia, alguns 
eventos que têm tido grande adesão pelos 
Paranhenses.

Adriano Nogueira – Pelouros do 
Desporto e do Empreendedorismo
Empresário na área das 
telecomunicações, atualmente 
reformado. Integra o Executivo da 

Junta de Freguesia desde 2009, desempenhando a 
função de Secretário.
 
Atividade do Pelouro do Desporto e 
Empreendedorismo para 2018
Numa sociedade caracterizada por uma crescente 
dinâmica desportiva, assume, cada vez mais relevo o 
apoio às várias entidades, sediadas na Freguesia, que 
por si só e pelas suas características estatutárias tem 
capacidade de promover, junto da sociedade, vários 
eventos desportivos, ao longo do ano.
Apoiaremos de forma sustentada, criteriosa e 
transparente as associações desportivas que 
efetivamente trabalhem em prol da sua comunidade. 
Colaboraremos para tentar minimizar as dificuldades 
que atingem estas Instituições.
O Pelouro do Empreendedorismo, é por missão, um 
suporte inovador, orientado para empreendedores, 
através de programas, serviços e ferramentas 
específicas.
Domiciliado na Unidade Empresarial de Paranhos 
(UP!) é um espaço estratégico para a implementação 
de novas empresas. Aí são disponibilizados os recursos 
necessários para que o crescimento e solidificação das 
mesmas aconteça.

 
Luís Torres – Pelouro das Atividades 
Recreativas, Juventude e Lazer
Frequência no curso de Contabilidade 
e Administração, desempenhou várias 
funções dentro do grupo PT entre 

2008 e 2013. Integra o Executivo da Junta de Freguesia 
desde 2009, desempenhando a função de Tesoureiro.
 
Atividade do Pelouro das Atividades Recreativas, 
Juventude e Lazer para 2018
No âmbito das Festas em Honra de Nossa Senhora da 
Saúde, a nossa atuação foca-se no equilíbrio entre as 
tradições históricas e a introdução de uma oferta mais 

contemporânea. Esta aposta visa a conquista de novos 
públicos.
Ainda no que às Atividades Recreativas diz respeito, a 
promoção das Festas Sanjoaninas em diversos locais 
da Freguesia, que trazem à memória os antigos bailes 
populares de S. João, é uma aposta que pretendemos 
manter.
Na Juventude e Lazer, pretende-se um reforço das 
parcerias com as Associações Juvenis da Freguesia, de 
forma a desenvolver um conjunto de atividades que 
vão de encontro às necessidades dos jovens. A forte 
aposta nas Férias Desportivas, atividade de referência 
na Ocupação de Tempos Livres no Verão, é 
imprescindível numa política de juventude atual e 
dinâmica.
 

Fátima Fontes – Pelouro da Educação
Licenciada em Línguas e Literaturas 
Modernas e em Administração 
Escolar. Mestre em Administração e 
Planificação da Educação. Professora 

do 1º e 2º ciclos, com funções de Presidente do 
Conselho Executivo do Agrupamento de Costa 
Cabral, atualmente aposentada. Vogal do Executivo da 
Junta de Freguesia desde 2009, com o Pelouro da 
Educação.
 
Atividade do Pelouro da Educação para 2018
Na Educação manteremos a promoção de vários 
projetos educativos que permitirão às crianças e 
também às suas famílias, a aquisição de ferramentas, 
competências e oportunidades que se revelam 
fundamentais para a verdadeira inclusão e coesão da 
sociedade.
O projeto “Entrelaçar”, permitirá continuar a valorizar 
e fortalecer a relação entre pais e filhos. 
Continuaremos com os projetos de saúde oral, 
psicologia e terapia da fala, que são uma mais-valia no 
nosso contexto escolar.
As propostas que envolvam o desporto, continuam a 
passar pela colaboração com os Agrupamentos de 
Escolas ao nível das atividades promovidas, 
maioritariamente, pelo Desporto Escolar.
Continuaremos também a cumprir as nossas 

competências próprias ao nível do Pré-Escolar e do 1º 
ciclo, no que diz respeito ao expediente e limpeza (em 
função do número de alunos por escola).
Os ATL da Freguesia,  a funcionar em 5 EB1 serão a 
principal atividade desenvolvida, não só pela duração 
(11 meses) como pela importância que têm para 

muitas famílias.
 
Paulo Cardoso – Pelouro do 
Ambiente e Cemitério
Licenciado em Engenharia com 
funções de direção numa indústria 

alimentar do Porto. Vogal do Executivo da Junta de 
Freguesia de 2011 a 2017, com o Pelouro da Inovação, 
Empreendedorismo e Conhecimento.
 
Atividade do Pelouro do Ambiente e Cemitério para 
2018
Aguardamos, com expetativa, que o início de um novo 
mandato possa dar verdadeira dimensão a este 
Pelouro. Só com um novo quadro de competências, 
pode uma Junta de Freguesia, no Concelho do Porto, 
ter um papel em matéria de Ambiente.
Até que se concretize esta ambição, continuaremos a 
ser “encaminhadores” de reclamações para a 
“ecolinha”. De toda a forma, manteremos um olhar 
atento sobre os problemas que vão surgindo, a fim de 
que, os serviços camarários as possam resolver.
Neste Pelouro, a nossa verdadeira “área” de 
intervenção e responsabilidade é o Cemitério de 
Paranhos.
Pretendemos modernizar os serviços administrativos e 
áreas sociais do Cemitério e do Crematório de modo 
a proporcionar um melhor acolhimento dos utentes.
Está prevista também a remodelação das diversas 
áreas funcionais do Cemitério, nomeadamente, com a 
construção de mais ossários, columbários e jazigos. 
Vamos criar mais um espaço de “roseiral” para 
deposição de cinzas.
Ao nível do cuidado com o Ambiente, pretende-se 
implementar medidas de eficiência energética e 
racionalização de energia nos diversos serviços da 
Junta de Freguesia, nomeadamente, com a instalação 
de iluminação “led” e de painéis solares.
 

Rui Carreira – Pelouro da Cultura
Licenciado em Geografia. Professor do 
ensino básico e secundário. Tem 
desenvolvido uma atividade 
diversificada como investigador e 

divulgador do Património. Foi cronista da revista Voz da 
Vitória (publicação da extinta Junta de Freguesia da 
Vitória), entre os anos de 2001 e 2013, assinando a 
rubrica “À descoberta da freguesia”. Tem vindo a 
dedicar-se, também, à escrita, sendo autor de livros nos 
géneros infanto-juvenil, conto e romance.
 
Atividade do Pelouro da Cultura para 2018
Temos uma visão multifacetada de cultura.
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Foi aprovado pela Assembleia de Freguesia, o Plano 
de Atividades e o Orçamento, apresentado pelo 
Executivo da Junta de Freguesia de Paranhos para 
2018.
Na apresentação do documento, o presidente 
Alberto Machado, referiu que os princípios 
adotados no mandato anterior, continuarão a ser 
estratégicos na ação deste Executivo, salientando o 
rigor, a inovação e a transparência. Foi também 
salientada a proximidade na acção política da Junta, 
referida pelo presidente como “veículo fundamental 
para a credibilização da política e dos políticos”.
O orçamento de 2018 encontra-se consolidado 
numa estratégia de gestão focalizada no aumento de 
receitas próprias e na criação de condições políticas, 
para que a Freguesia de Paranhos fosse tendo ao 
longo dos anos, um crescimento sustentado do seu 

Paula Maia – Pelouro de Ação Social
Licenciada em Enfermagem, 
Especialista em Enfermagem 
Comunitária. Pós-graduada em 

Economia e Gestão dos Serviços de Saúde e Mestre 
em Engenharia Humana. Docente convidada do 
Ensino Superior Público e Privado, leccionando em 
áreas do Envelhecimento e Saúde Ocupacional. Esteve 
envolvida em vários projetos nas áreas do 
Associativismo, do Ensino e da Formação.
 
Atividade do Pelouro de Ação Social para 2018
Envelhecimento e ciclo de vida, saúde na família e 
comunidade é o lema para a introdução de projetos 
inovadores dando, naturalmente, continuidade ao 
trabalho de proximidade já desenvolvido 
consubstanciado numa atenta e interventiva ação da 
Rede Social implementada na Freguesia.
O nosso enfoque será direcionado à pobreza e 

exclusão social, mas também à criação de novas 
oportunidades.
Juntos, continuaremos a tornar a Freguesia num espaço 
atraente, para que todos, de uma forma permanente 
ou transitória, sintam em Paranhos o seu lugar.
Reforçar e alargar as parcerias com diferentes atores 
Institucionais e outros, com competências sociais, será a 
pedra de toque das atividades previstas para o 
quadriénio que agora começa.
A coordenação da Junta de Freguesia no âmbito da 
Comissão Social de Freguesia manter-se-á, alargando o 
âmbito, procurando desta forma uma continuidade 
para as respostas aos problemas dos Paranhenses.
Contudo, não são só os mais carenciados nem as 
situações de emergência social que prendem a 
atenção deste executivo. Também a população sénior e 
os mais jovens serão alvo de um trabalho de 
proximidade articulado com o serviço social e a 
animação social. A todos queremos incluir.

“Vários serviços num único espaço, mais perto de 
si” é o lema que a Junta de Freguesia de Paranhos 
adotou com a abertura em Julho de um Espaço do 
Cidadão no seu edifício sede. Para o presidente 
Alberto Machado “estes novos serviços 
representam mais um passo na Modernização 
Administrativa em curso na Freguesia de Paranhos 
e contribuem para aproximar os cidadãos da sua 
Junta de Freguesia”. 
Agora já é possível, em proximidade, tratar da sua 
Carta de Condução, solicitar nova senha ou uma 

Espaço do Cidadão na Junta de Freguesia

Aprovado Plano e Orçamento da Freguesia para 2018
orçamento.
As apostas concretizadas nos últimos mandatos e os 
serviços que foram criados para os cidadãos, 
permitiram chegar a um orçamento de 1.580.000€, 
no qual a receita prevista se divide em três grandes 
componentes: 31,9% procedente do Estado, 34,3% 
da Câmara Municipal e 33,8% de receitas próprias.
O presidente da Junta, Alberto Machado, sublinhou 
“a eficiência e eficácia da nossa Junta - no que diz 
respeito ao valor das receitas próprias – este valor 
traduz o trabalho e o rigor com que a Junta vem 
trabalhando ao longo dos últimos anos em prol da 
Freguesia”.
Mais de um terço do orçamento da Junta depende 
do trabalho da própria – sem paralelo no panorama 
autárquico!

ESPAÇO CIDADÃO
SERVIÇOS DISPONÍVEIS:

IMT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes
- Substituição da carta de condução

AT - Autoridade Tributária e Aduaneira
- Obter certidões de dívida/não dívida e de 
liquidação de IRS
- Obter comprovativo de IRS
- Emitir documentos de pagamento de coimas, 
dívidas , IMI e IUC
- Pedido de caderneta predial
- Fazer confirmação de faturas no portal 
e-Fatura

ISS - Instituto de Segurança Social
- Segurança Social Direta
- Agendar visitas por marcação prévia
- Simulação de pensões

ADSE - Direção-Geral de Proteção Social aos 
Funcionários e Agentes da Administração 
Pública
- Pedido ou renovação do cartão de 
beneficiário ADSE
- Emissão de declaração para IRS e para efeitos 
de complementaridade
- Entregar documentos de despesa

Ministério da Saúde - Serviços Partilhados
- Fazer marcação de consultas
- Renovar receitas médicas
- Consulta de informações pessoais de saúde
- Pedido de isenção de taxas moderadoras

ACT - Autoridade para as Condições de 
Trabalho
- Participação de queixas e denúncias
- Simular a compensação por fim de contrato 
de trabalho
- Registar o contrato com trabalhadores 
estrangeiros

AMA - Agência para a Modernização 
Administrativa
- Portal do Cidadão: pedido de alteração de 
morada e confirmação da alteração de morada 
do Cartão de Cidadão
- Chave Móvel Digital: registo, alteração PIN, 
cancelamento  e desbloqueio

+SERVIÇOS + SIMPLES + PRÓXIMO

caderneta predial junto da Autoridade Tributária, 
apresentar despesas junto da ADSE, tratar de 
assuntos relativos a emprego e formação 
profissional, alterar a morada do Cartão de 
Cidadão ou solicitar o Cartão Europeu de Seguro 
de Doença, entre muitos outros.
O Espaço do Cidadão da Freguesia de Paranhos 
resulta de uma parceria com o Município do Porto 
e com a Agência de Modernização Administrativa. 
É mais um passo para o servimos cada vez mais e 
melhor! 



> AÇÃO SOCIAL
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Como já é habitual no mês de outubro, o passeio 
convívio mensal promovido pela Junta de Freguesia 
de Paranhos teve como destino Fátima, a “Cidade 
da Paz”. No caminho houve tempo para uma curta 
paragem na cidade de Aveiro para passear no seu 
centro histórico, rever a ria e os deliciosos 
ovos-moles. Já em Fátima, os participantes 
dirigiram-se ao restaurante “Luz de Fátima”, onde foi 
servido um almoço buffet. Durante a tarde, os 
participantes visitaram a cidade, a Igreja da 
Santíssima Trindade e a Capelinha das Aparições. 
Na viagem de regresso a Paranhos, houve ainda 
uma paragem na aldeia típica serrana, Pia do Urso, 
um lugar mágico integrado na paisagem 
deslumbrante da serra de S. Mamede.

Passeio Convívio à “Cidade da Paz”

No primeiro semestre de 2017, a Junta de Freguesia 
de Paranhos promoveu um projeto piloto de 
Terapia Assistida por Animais na Unidade de 
Multideficiência da Escola EB2/3 Pêro Vaz de 
Caminha, que permitiu abranger 7 crianças com 
necessidades especiais.
Esta terapia baseia-se numa prática com critérios 
específicos, onde o animal é parte principal e 
integrante do tratamento, e tem como objetivo 
promover o desenvolvimento social, emocional, 
físico e cognitivo. 
O projeto foi dinamizado por uma equipa certificada 
da Associação Ladra Comigo, constituída por 
profissionais de saúde e cães terapeutas.
Ao longo da implementação do projeto foram 
visíveis os benefícios nos participantes, 
verificando-se que a presença do animal permitiu 
ultrapassar problemas sensoriais e 
comportamentais.
Tendo em conta as potencialidades das terapias 
assistidas por animais e depois de o projeto ter 
passado pelo período piloto, onde foi bem-sucedido 
e recebido por parte dos professores e 
encarregados de educação, a Junta de Freguesia de 
Paranhos vai agora estender esta iniciativa em mais 
duas Unidades de Multideficiência da EB de São 
Tomé e da EB 2/3 da Areosa.

Terapia a 4 patas  para crianças especiais

O programa “+Saúde Oral” promovido numa 
parceria entre a Universidade Fernando Pessoa 
(UFP) e a Junta de Freguesia de Paranhos 
disponibiliza, desde o início do ano, cuidados 
primários de saúde oral, de forma gratuita, a 
cidadãos carenciados que residem na freguesia de 
Paranhos.
Ao longo do ano já foram encaminhados cerca de 
450 cidadãos para tratamentos dentários, nas 
Clínicas da UFP.
Este programa destina-se a todos os cidadãos 
residentes na freguesia de Paranhos, 
independentemente da idade, e que apresentem 
uma insuficiência de rendimentos que impossibilita o 
acesso a cuidados de saúde oral. Os tratamentos 
gratuitos abrangidos neste protocolo são: extrações, 
restaurações, desvitalizações e destartarizações 
(limpezas). Estão excluídos os tratamentos 
ortodônticos (correções com aparelho), cirurgias 
complexas e próteses. Para usufruir destes 
benefícios será necessário contactar o Gabinete de 
Serviço Social da Junta de Freguesia de Paranhos, 
para a realização de uma avaliação socioeconómica 
e posterior encaminhamento, com credencial de 
acesso. Para ser comprovada a insuficiência 
económica, será analisada a documentação 
comprovativa de rendimentos e despesas.

Paranhos com +Saúde Oral
Em Paranhos, a tradição do São Martinho foi 
celebrada no dia 10 de novembro, com mais um 
convívio, aguardado com grande expectativa pelos 
cerca de 200 participantes, que aproveitam este 
encontro anual para confraternizar e rever amigos.
O itinerário teve uma primeira paragem em Vila 
Real para um passeio pelo centro histórico, 
seguindo para Penafiel que, por esta altura, 

Paranhos celebra São Martinho com programa especial
celebrava a Feira de São Martinho padroeiro da 
cidade. O almoço decorreu no restaurante “Três 
Miguéis”. A tarde foi animada, com bailarico e 
música ao vivo, onde não faltaram as castanhas 
assadas e o vinho novo. Mais uma iniciativa da Junta 
de Freguesia de Paranhos que pretende unir os 
paranhenses e viver a tradição do magusto.

Mais uma iniciativa que contou com uma grande 
adesão dos paranhenses e que, para além do seu 
papel lúdico, promoveu igualmente o 
enriquecimento cultural e o combate ao 
isolamento social.
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No âmbito do 3º Encontro da Unidade de Saúde 
Pública do ACES Porto Oriental, que este ano teve 
como tema: “Plano Local de Saúde – Construir 
Novas Dinâmicas”, foi avaliada a implementação do 
Plano Local de Saúde (PLS) do Porto Oriental, de 
modo a serem identificadas oportunidades de 
melhoria e preparado o ciclo de planeamento 
seguinte.
Decorreram vários workshops que pretenderam 
envolver as Instituições parceiras da comunidade. 
Temas como o “Urbanismo e dependências”, 
“Idosos Isolados: Saúde e Participação” e a avaliação 
do Plano Local de Saúde constituíram momentos 
de discussão entre os intervenientes.
O presidente da junta Alberto Machado, foi 
também um dos oradores tendo abordado o tema 
“Alinhar a saúde da população com os seus 
representantes”, no qual fez o balanço da 
contribuição do trabalho da Junta de Freguesia de 
Paranhos para a minimização dos factores de risco 
de doença nos Paranhenses. 

> EDUCAÇÃO

3º Encontro da Unidade de Saúde
Pública do ACES Porto Oriental

“ParanhoSorridente” regressa  às Escolas Básicas de Paranhos

O Corta Mato é uma das provas do Programa do 
Desporto Escolar organizada pela Direção Geral da 
Educação - Divisão do Desporto Escolar, e pela 
Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares.
Através da participação de um cada vez maior 
número de alunos, esta competição, realizada em 
três fases (escolas, regional e nacional), tem já um 
lugar de destaque no plano anual de atividades do 
Agrupamento de Escolas Eugénio de Andrade.
No dia 15 de novembro, na Escola EB2/3 de 

Corta Mato Escolar na EB2/3 de Paranhos
Nestas férias de Natal, os pais voltaram a ter onde 
deixar os seus filhos, em contexto escolar, no 
período desta pausa letiva. Entre os dias 18 de 
dezembro de 2017 e 2 de janeiro de 2018, os ATL 
das EB1 Augusto Lessa, Bom Pastor, Costa Cabral, 
Covelo e Miosótis, estiveram abertos das 8h00 às 
19h30, para todas as crianças dos 6 aos 10 anos de 
idade.
Foram muitas as atividades realizadas, para tornar as 
férias mais divertidas!

ATL de Natal

O “ParanhoSorridente” está de volta às Escolas 
Básicas de Paranhos, para mais uma edição de 
promoção da saúde oral junto dos mais novos e das 
suas famílias. 
Este projeto da Junta de Freguesia, em parceria com 
a Faculdade de Medicina Dentária da Universidade 
do Porto (FMDUP), tem duas vertentes. Por um 
lado, as crianças/jovens que frequentam as escolas 
básicas da Freguesia têm tido oportunidade de ir à 
FMDUP fazer um rastreio e diagnóstico de saúde 
oral e, por outro, as escolas têm recebido ações de 
promoção de saúde oral realizadas pelos alunos da 
faculdade. O projeto também dá acesso a condições 
especiais em tratamentos dentários nas instalações 
da faculdade. 
No último trimestre do ano deram início os 
rastreios à saúde oral aos alunos do 1º ano da 

freguesia, cerca de 320 crianças, de forma 
totalmente gratuita e com transporte assegurado 
pela Junta de Freguesia de Paranhos. Nos próximos 
meses decorrerão as sessões de promoção da 
saúde oral nas várias escolas básicas de Paranhos, 
para as restantes crianças.

Paranhos, decorreu o Corta Mato Escolar que 
contou com a animada e disputada presença dos 
alunos das Escolas Básicas Augusto Lessa, Covelo e 
Costa Cabral e da EB2/3 de Paranhos.
A responsável do Pelouro da Educação da Junta de 
Freguesia, Fátima Fontes, esteve presente nesta 
atividade, bem como, o diretor do Agrupamento 
Emídio Isaías. 
Parabéns a todos os participantes e aos medalhados 
em particular!



> EDUCAÇÃO
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O Laboratório Aberto é um dos Projetos do 
IPATIMUP (Instituto de Patologia e Imunologia 
Molecular da Universidade do Porto) que tem 
como objetivo fomentar o interesse pela ciência e 
tecnologia.
Assim, a segunda sessão do Entrelaçar, começou 
com uma apresentação realizada pelo investigador 
e docente Luís Cirnes, a pais e filhos sobre o 
trabalho do IPATIMUP e o seu principal objeto de 
estudo, o cancro.
Após uma sessão de perguntas e respostas sobre a 
origem e causas de alguns tipos de cancro, 
seguiu-se uma parte experimental onde as crianças 
tiveram a oportunidade de, com a junção de alguns 
ingredientes  “fazer” um “monstro gelatinoso”. 
Posteriormente observaram através de um 
microscópio alguns insetos.
Mais uma manhã cientifica e divertida em família.

Projeto Entrelaçar
Laboratório Aberto do IPATIMUP

Na primeira quinzena de setembro, a Junta de 
Freguesia de Paranhos promoveu diversas atividades 
para os mais novos nos seus ATL, antes do regresso 
às aulas. Nesse período as crianças participaram em 
atividades desportivas e culturais, mas o enfoque 
principal foi o apoio ao estudo para (re)avivar o que 
aprenderam no ano letivo anterior.
Este projeto visa essencialmente proporcionar 
atividades lúdicas, pedagógicas, desportivas e 
socioculturais, às crianças que frequentam as EB da 
Freguesia, fora do período de responsabilidade 
escolar, permitindo que os encarregados de 
educação possam cumprir com as suas obrigações 
de natureza laboral ou outra, sabendo que os seus 
educandos se encontram em segurança e a realizar 
atividades que proporcionam o seu 
desenvolvimento integral.
A Junta de Freguesia de Paranhos continua a apostar 
nos mais novos, para que estes possam ter 
momentos de convívio entre si, ao mesmo tempo 
que se promovem aprendizagens em ambiente 
descontraído.  

ATL Regresso às Aulas 

> CULTURA

As sessões “Porque hoje é Sexta...” promovidas 
pelo Grupo Coral de Professores do Porto, com o 
apoio da Junta de Freguesia de Paranhos, realizam-se 
nas últimas sextas-feiras de cada mês, às 18h00, na 
Casa da Cultura de Paranhos.
Esta iniciativa cultural promove as artes da palavra, 
da música e da imagem, de uma forma criativa e 
inovadora, para além de abrir horizontes.

“Porque hoje é Sexta...”

Com a entrada do novo mandato, é reforçada a 
aposta no projeto “Entrelaçar”. Esta atividade de 
referência da Junta de Freguesia na área da 
Educação desde 2011, permitirá continuar a 
valorizar e fortalecer a relação entre pais e filhos. 
No mês de Novembro, decorreu uma visita ao 
Comando Territorial do Porto da GNR, sediado no 
antigo Convento dos Carmelitas Descalças. Pais e 
filhos fizeram uma visita às instalações do Comando 
e tiveram a oportunidade de conhecer o dia a dia 
das diferentes valências da instituição, 

Entrelaçar com nova edição!
Quartel da GNR

designadamente do Destacamento de Intervenção 
(Cavalaria) e de Destacamento de Trânsito. 
Os cavalos foram o principal atrativo pela interação 
que estabeleceram com todos os presentes, na visita 
às cavalariças e picadeiro.
No final os presentes puderam ainda fazer 
perguntas sobre o papel da GNR na segurança da 
nossa cidade, que prontamente foram respondidas 
pelos efetivos destacados para a nossa visita e a 
quem agradecemos a disponibilidade.

A sessão de outubro foi dedicada inteiramente à 
música, em particular, aos saxofones, contando com 
a presença do Quarteto de Saxofones da Academia 
de Música de Costa Cabral, que interpretaram várias 
obras. Em novembro o programa foi intitulado 
“Prata da Casa” e decorreu num ambiente muito 
animado, com a participação de diversos membros 
do Coral de Professores.



> CULTURA

A Poesia anda no ar... 
na Casa da Cultura de Paranhos
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> EMPREENDEDORISMO

> DESPORTO

No dia 5 de dezembro, Dia Internacional do 
Voluntariado, realizou-se na Unidade Empresarial de 
Paranhos, a segunda edição do “O Porquê dos 
Outros”. Uma iniciativa do Movimento 
Transformers, sediado em Paranhos, que pretendeu 
dedicar esta edição ao tema “impacto e inovação”.
Foi uma experiência de aprendizagem, discussão e 
coworking!, num evento dinâmico dedicado à 
inovação social, ao trabalho do terceiro sector e à 
gestão de voluntariado.
Foi feita uma abordagem pragmática dos desafios 
associados ao trabalho do terceiro sector, à 
promoção da inovação social e à gestão do 
voluntariado. 

Dia Internacional do Voluntariado

A mais popular e antiga prova de dez quilómetros 
da região Norte esteve de volta a Paranhos. Como 
já é tradição, a 60ª edição da Volta de Paranhos 
decorreu no dia 8 de dezembro, dia de aniversário 
do Sport Comércio Salgueiros. Mais um ano, a 
organização contou com o apoio da Junta de 
Freguesia de Paranhos e dos habitantes da freguesia, 
que sairam às ruas para aplaudir e incentivar todos 
os participantes.
Numa prova onde coincidem a corrida de 10Km, 
com a caminhada de 4Km, pelas ruas de Paranhos, 
tem sido crescente o número de participantes, 
tendo este ano sido ultrapassado o número de 
3.500 participantes de todas as idades.
Na parte da competição, os atletas do ACD São 
João da Serra estiveram em destaque ao vencerem 
nos dois sexos. Hugo Santos venceu destacado em 
30m28s, seguido de Rui Muga (CA Mogadouro) a 
25 segundos e do maiato Luís Mendes a 29. Em 
femininos, a polaca Justyna Wojcik (ACD S. João da 
Serra) impôs-se em 36.24, seguida de duas atletas 
do Sporting CP, Francisca Borges a 23 segundos e 
Diana Almeida a 44.
Apesar das ameaças de chuva, a moldura humana 
tornou o ambiente acolhedor e confirmou a Volta a 
Paranhos como a prova com mais ALMA do 
atletismo nacional.
 

60ª Volta a Paranhos

> EMPREENDEDORISMO

O Movimento Transformers é um movimento 
nacional de voluntariado recomendado pelo 
Secretário de Estado da Juventude e do Desporto 
que tem como missão aumentar o envolvimento 
das pessoas nas suas comunidades através daquilo 
que mais gostam de fazer.
Desde 2016 existe uma Escola de Superpoderes em 
Paranhos, sediada no UP!-Unidade Empresarial de 
Paranhos, onde mentores voluntários dão aulas a 
grupos de seniores: às terças das 17h30 às 18h30 - 
Aulas de Folk; às sextas das 15h45 às 17h00 - Aulas 
de Culinária e aos sábados das 10h00 às 11h00 - 
Aulas de Meditação.
Se querem fazer parte desta grande família 
juntem-se a estas aulas. Mais informações em 
http://movimentotransformers.org

Escola de Super Poderes de Paranhos

Grupo Coral dos Professores: 30 anos a cantar 

O Grupo Coral dos Professores do Porto é uma 
associação sem fins lucrativos, sediada na Freguesia 
de Paranhos, com o objetivo de promover a música 
Coral Polifónica. Neste ano letivo 2017/18, 
completa 30 anos de atividade. Ao longo do ano, 
decorrerão várias atividades no sentido de assinalar 
a efeméride.
No dia 18 de Novembro, pela primeira vez na sua 
existência, o grupo atribuiu a menção de Sócio 
Honorário a duas entidades e a uma personalidade 
como forma de homenagem pelo carinho e apoio 
instrumentais na organização e desenvolvimento do 
Grupo Coral.
A Escola Secundária António Nobre, o verdadeiro 

berço do grupo, mas também a casa que tem 
acolhido os sócios para ensaios e outras reuniões; a 
Junta de Freguesia de Paranhos que acolhe a sede da 
Associação e a tem motivado para a realização de 
concertos na freguesia e outras atividades; e, Maria 
Paulina de Sousa que foi uma sócia marcante na vida 
do grupo coral, tendo ocupado o cargo de 
Presidente, ao longo de vários mandatos.
Os Primeiros Sócios Honorários foram investidos 
em cerimónia pública abrilhantada pelo Grupo 
Leading Voices da Escola de Gestão do Porto 
EGP-PBS e o Grupo Coral da Faculdade de 
Economia do Porto, que se juntaram ao Grupo 
Coral dos Professores.

A Junta de Freguesia de Paranhos continua a dedicar 
uma tarde de sábado, no início de cada mês, à Poesia. 
Estas sessões de declamação de Poesia decorrem na 
Casa da Cultura de Paranhos e são uma forma de 
promoção da literatura, da escrita e do convívio 
entre poetas e amantes de poesia.
A iniciativa conta com a participação de um núcleo 
permanente que dinamiza a sessão, que são Ana 
Roseira, Eduardo Roseira e Maria de Lourdes dos 
Anjos. Mas em cada sessão há um convidado 
especial, que pode ser um poeta, uma amante de 
poesia ou a homenagem a um poeta ilustre.
Estes últimos meses foram dedicados à poesia de 
Donzília Martins, Vasco Graça Moura e Teresa Costa.



BIBLIOTECA DE PARANHOS
De acesso livre, com WI-FI
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, entre outros)
Horário de funcionamento:
2ª e 5ª | 09h30 às 12h50
3ª, 4ª e 6ª | 09h30 às 12h50 e das 14h00 
às 17h30 
Casa da Cultura de Paranhos

ATL DE PONTAS FREGUESIA DE
PARANHOS
Atividades lúdicas e pedagógicas | Apoio 
ao estudo
De segunda a sexta das 08h00 às 09h00 
e das 17h30 às 19h30

PARANHO'S MOVE
Escola de Super Poderes by Movimento 
Transformers
Dança | 3ª | 17h30-18h30
Artes Plásticas | 4ª | 15h00-17h30
Workshop de Cozinha | 6ª | 14h30-15h30
Meditação | Sábado | 10h00 - 11h00
UP! Unidade Empresarial de
Paranhos

CONTACTOS

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.

Subscreva a nossa newsletter 
através do e-mail: gci@jfparanhos.pt 
e fique a par de todas as atividades e 
projetos!
Para mais informações contacte a Junta 
de Freguesia, 
através do telefone 225 020 046, ou do 
e-mail: geral@jfparanhos.pt

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

Atividades para o próximo este trimestre!
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Janeiro
Exposição “Bronzes Chineses: 
festins, rituais e cerimónias”
Até dia 31/ 01/2018
Entrada livre
Casa da Cultura de Paranhos

Um Mês... Uma visita!
Rota do Vinho do Porto - Caves 
Ferreira
Dia 12 | 14H30 (J. F. Paranhos)
Custo: 5,00€
Inscrição: Casa da Cultura de Paranhos

Passeio Mensal a Porto de Mós*
Dia 17 – inscrição
Dia 23 – Saída da Junta
Dia 25 – Saída do Regado
Dia 30 – Saída da Areosa
Recenseados em Paranhos
Preço: 15,00€ (almoço incluído)
*sujeito a alteração

A Poesia anda no ar...
fora de portas!
Dia 20 | 16H30
Entrada livre
Café Ofir
Rua Dr.  Adriano de Paiva, 321 
4200-439 Porto

Projeto Entrelaçar
Visita à Casa da Música
Dia 27 | 09H30
Para pais e filhos das escolas básicas de 
Paranhos
Inscrição obrigatória e em número 
limitado.
Junta de Freguesia de Paranhos

Fevereiro
Exposição de Pintura “Arte e 
Esquizofrenia | Terapia pela Arte”
De 3/02 - 16/2
De Ana Maria Costa
Entrada livre
Casa da Cultura de Paranhos

Fado à porta
Dia 3 | 17H00
Entrada livre
EB1 de Costa Cabral

Passeio Mensal à Serra da Estrela*
Dia 8 – inscrição
Dia 15 – Saída da Junta
Dia 20 – Saída do Regado
Dia 22 – Saída da Areosa
Recenseados em Paranhos - Preço: 
15,00€ (almoço incluído)
*sujeito a alteração

A Poesia anda no ar... 
com António Aleixo
Dia 10 | 16H00
Entrada livre
Casa da Cultura de Paranhos

Festa de Carnaval
Dia 12 | 14H30
Centro Convívio da Gruta de Arca de 
Água

A Poesia anda no ar...
fora de portas!
Dia 17 | 16H30
Entrada livre
Restaurante Dom Prato
Rua do Amial, 1006
4200-057 Porto
Um Mês... Uma visita!
Rota da Ciência - Galeria da 
Biodiversidade (J. F. Paranhos)
Dia 24 | 09H30 
Custo: 5,00€
Inscrição: Casa da Cultura de Paranhos

Projeto Entrelaçar
Visita ao Terminal de Cruzeiros de 
Matosinhos
Dia 24 | 09H30
Para pais e filhos das escolas básicas de 
Paranhos
Inscrição obrigatória e em número 
limitado.
Junta de Freguesia de Paranhos

Março
A Poesia anda no ar...
com Fernanda Castro
Dia 3 | 16H00
Casa da Cultura de Paranhos

Fado à porta
Dia 3 | 17H00
Entrada livre
Multiusos da Areosa
(à igreja da Areosa)

Passeio Mensal a Óbidos*
Dia 7 – inscrição
Dia 13 – Saída da Junta
Dia 15 – Saída do Regado
Dia 20 – Saída da Areosa
Recenseados em Paranhos
Preço: 15,00€ (almoço incluído)
*sujeito a alteração

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

Inscrição ATL Férias da Páscoa
De 12 a 16 
Junta de Freguesia de Paranhos

Um Mês... Uma visita!
Rota da Arquitectura - Igreja e Torre 
dos Clérigos
Dia 14 | 14H30 (J. F. Paranhos)
Custo: 5,00€
Inscrição: Casa da Cultura de Paranhos

Projeto Entrelaçar
Visita à Estação Litoral da Aguda
Dia 17 | 09H30
Para pais e filhos das escolas básicas de 
Paranhos
Inscrição obrigatória e em número 
limitado.
Junta de Freguesia de Paranhos

A Poesia anda no ar...
fora de portas!
Dia 17 | 16H30
Entrada livre
Magia dos Sabores
Rua Dr. Eduardo Santos Silva, 13 
4200 Porto

Festa da Páscoa
Dia 27 | 14H30
Centro Convívio da Gruta de Arca de 
Água

ATIVIDADES
PERMANENTES

HIDROGINÁSTICA
2ª e 6ª | 11h00
3ª | 09h00
4ª | 10h30 e 16h00
5ª | 10h30
Ginásio Holmes-Place

INFORMÁTICA
3ª | 14h00 e 17h30
5ª | 9h30 e 12h30
Junta de Freguesia de Paranhos

TARDES DE BAILE
3ª | 14h30
Parceria com a Associação de Ocupação 
Sadia do Lazer (AOSL)
Centro Convívio Gruta de Arca de 
Água

DANÇA SOCIAL
6ª | 15h00
Parceria com o Clube de Dança de 
Salão do Porto
UP! Unidade Empresarial de Paranhos

ATELIER DE MANUALIDADES
3ª | 09h30-12H30
UP! Unidade Empresarial de Paranhos

AULAS DE CAVAQUINHO
2ª e 3ª| 18h00-19h30
Parceria com o Grupo de Cavaquinhos 
de Paranhos
Junta de Freguesia de Paranhos

ORFEÃO DE PARANHOS
4ª| 21h00-22h30
Auditório da Junta de Freguesia de 
Paranhos

AULAS LIVRES 2017/2018
Inscrições abertas até final de dezembro 
na Casa da Cultura de Paranhos
Yoga, Reciclagem de Vestuário, Estórias 
da História, Pintura, Bordados/ Costura, 
Russo, Francês, Alemão, Italiano, 
Espanhol, Inglês e Português para 
Imigrantes

8 Vida de Paranhos




