
Caros Concidadãos,
Ultrapassamos o primeiro trimestre do ano e estamos 
já em preparação das atividades que irão encher a 
primavera e o verão de novidades e alegria. 
O sucesso do programa cultural de proximidade, os 
projetos na área da educação, as iniciativas junto dos 
mais jovens e o apoio social aos mais carenciados têm 
feito parte do trabalho que temos vindo a fazer.
O trabalho social da Junta de Freguesia é a nossa 
prioridade. E tem-se demonstrado muito válido, quer 
na promoção de iniciativas de combate ao isolamento 
social, quer no apoio a situações sociais de emergência.
Temos estado no terreno, visitando instituições, 
bairros, associações, coletividades e escolas. O 
Executivo da Junta faz o seu papel e a sua obrigação 
enquanto órgão de gestão de proximidade. Nestas 
iniciativas, nas quais temos percorrido a Freguesia, 
elencamos e referenciamos problemas, na sua maioria 
fora do âmbito de competência da Junta de Freguesia, 
mas, sempre encaminhados de forma rápida e 
diagnosticada para as entidades competentes em cada 
assunto.
Não nos limitaremos só a desempenhar o papel 
burocrático da emissão de atestados e outros 
procedimentos legais. Nunca o fizemos nestes mais de 
16 anos em que estamos à frente da Junta. No nosso 
programa, defendemos uma Freguesia ativa e com 
intervenção na comunidade, promovendo projetos e 
atividades. 
Estamos envolvidos com as pessoas, com os cidadãos 
e estaremos sempre que entendermos ser úteis na 
resolução dos problemas, mesmo quando eles se 
inserem na esfera de resolução de outras entidades. 
São exemplos disso a nossa intervenção em questões 
pertencentes ao âmbito de competências da Câmara 
Municipal: Ambiente, Via Pública, Habitação Social, falta 
de instalações desportivas (como é o caso do 
Salgueiros e do Cruz), ou de Educação (como é o 
caso da necessidade de intervenção na Escola da 
Agra).
No entanto, gostaria de realçar, neste espaço, um 
acontecimento importante nestes primeiros meses do 
ano: uma carta, que entretanto, foi tornada pública, 
assinada por todos os presidentes de Junta da Cidade 
do Porto, a pedir à Câmara Municipal um reforço de 
competências, mais articulação e maior proximidade 
entre as autarquias que, tendo gestão política e 
financeira independente, não deixam de estar ligadas 
pelo território e pelos problemas que são comuns. 
Juntas de Freguesia com poderes reforçados, são 
Juntas de Freguesia mais fortes e atuantes na 
resolução dos problemas dos cidadãos. Se a Câmara 
Municipal continuar a não delegar competências, a 
resolução dos problemas de proximidade pode ficar 
comprometida.
As Câmaras Municipais não podem reclamar 
descentralização de competências do 
Estado e não fazer o mesmo com as 
suas Juntas de Freguesia. Como 
órgão de maior proximidade 
continuaremos a lutar na defesa 
dos cidadãos que servimos.
Contamos consigo!
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Alberto Machado
Presidente da Junta de
Freguesia de Paranhos
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Um Mês... Uma Visita! 
na Rota do Vinho do Porto

> AÇÃO SOCIAL

Movimento Paranhos Zero Desperdício



A Colgate, em parceria com a Junta de Freguesia de 
Paranhos, assinalou o Dia Mundial da Saúde Oral, 
que se celebrou no dia 20 de Março, com uma nova 
edição da “Missão Saúde Oral” na freguesia. Com o 
objetivo de educar a população portuguesa e 
capacitá-la para a adoção de hábitos corretos de 
higiene oral, a marca realizou, entre os dias 20 e 23 
de março, avaliações de Saúde Oral, na sede da Junta 
de Freguesia.
Desde o ano de 2000 que a Colgate promove este 
evento, e este ano a Freguesia de Paranhos foi o 
local escolhido na cidade do Porto para a realização 
de check-ups dentários gratuitos e aconselhamento 
personalizado, sobre os hábitos diários de higiene 
oral, por profissionais de saúde oral.
Apesar da promoção deste tipo de campanhas de 
sensibilização, o terceiro Barómetro da Saúde Oral, 
divulgado em 2017 pela Ordem dos Médicos 
Dentistas, permite concluir que, apesar da grande 
maioria dos portugueses afirmar ter bons hábitos de 
higiene oral no que à escovagem de dentes diz 
respeito (97,8%), apenas 30,1% utiliza fio dentário e 
apenas 54,3% completa a sua rotina com o uso de 
elixir.

“Os órgãos de Comunicação Social noticiaram 
recentemente que os presidentes das Juntas de 
Freguesia do Porto tinham escrito uma carta ao 
presidente da Câmara do Porto “queixando-se 
contra a falta de apoio institucional do município e 
da necessária e urgente redefinição a delegação de 
competências”.
Sendo a carta verdade, não posso deixar aqui de dar 
nota que não era suposto ela ter-se tornado pública. 
Para os presidentes de Junta, esta carta era um    
documento de trabalho e de reflexão para o 
presidente da Câmara. E era também, um pedido 

> DESTAQUE

Carta assinada pelos Presidentes de Junta do Porto
dos presidentes de Junta para uma reunião com o 
presidente da Câmara.
Pessoalmente, não acredito que a fuga de 
informação tenha partido de qualquer dos 
presidentes de Junta. Mas o que é certo é que essa 
fuga aconteceu.  Aquilo que é preciso agora é 
concentrarmo-nos em servir as nossas populações, 
e para isso, o presidente de Câmara tem de ouvir os 
presidentes de Junta.
As dificuldades que as Juntas enfrentam 
comprometem a gestão do seu dia-a-dia junto dos 
cidadãos. Urge pois, redefinir a delegação de 

2 Vida de Paranhos

Colgate e Paranhos
celebram o Dia Mundial da
Saúde Oral 

competências, por via dos contratos 
interadministrativos e dos acordos de execução, 
dando mais poder às Juntas de Freguesia para 
resolver, em proximidade, os problemas que afetam 
os cidadãos. A falta de diálogo, de apoio e a 
indiferença relativamente ao papel dos presidentes 
de Junta demonstra um centralismo muito pouco 
compatível com o discurso do presidente da 
Câmara face à descentralização de competências do 
Estado central para os Municípios.  
Com a carta, os presidentes de Junta pretenderam 
dar o seu contributo para “a prometida revisão do 
quadro de delegação de competências vigente”, e 
apresentaram várias propostas que entendem          
ser “justas e necessárias” para “melhorar o 
funcionamento das juntas” e para “optimizar o 
relacionamento institucional” com a câmara.
Faço votos que a política de diálogo regresse 
rapidamente e que a Câmara Municipal reforce as 
competências e aumente a articulação e a 
proximidade entre as autarquias locais deste 
Concelho que, tendo gestão política e financeira 
independente, não deixam de estar ligadas pelo 
território e pelos problemas que são comuns.” 
Alberto Machado 

Nos dias 19 e 20 de fevereiro, realizou-se no Polo 
Intergeracional de Paranhos uma palestra 
subordinada ao tema “Fazer desporto, da ilusão da 
propaganda à realidade da ciência” ministrada por 
Fernando Sousa, que reuniu um grupo de seniores 
da freguesia de Paranhos para debater esta temática.
A sessão foi dividida em dois momentos, sendo o 
primeiro dedicado a uma abordagem teórica 
enquanto que num segundo foi dada possibilidade 
aos intervenientes de experimentarem alguns 
exercícios físicos simples que podem ser realizados 
em casa, de forma a manter a atividade física 
independentemente das contingências que a idade 
pode trazer.
Esta atividade enquadra-se no plano de ação do 
Centro de Convívio Sénior do Polo Intergeracional 
de Paranhos, que diariamente desenvolve atividades 
ocupacionais com o objetivo de preservar a 
autonomia e retardar as situações de dependência 
do idoso.
No Centro de Convívio Sénior as atividades são 

Polo Intergeracional recebe palestra sobre Desporto

propostas mediante as especificidades do grupo de 
participantes, entre as quais se destacam a ginástica 
adaptada, trabalhos manuais, jogos em grupo, 
estimulação cognitiva, culinária, sessões de cinema 
entre outras.
Este espaço funciona todos os dias úteis entre as 
14h00 e as 17h30 e localiza-se na Alameda 25 de 
abril nº 178 loja 3, no Bairro de São Tomé e as 
inscrições podem ser feitas diretamente no local.

O Presidente da Junta de Freguesia de Paranhos, 
Alberto Machado, visitou no dia 8 de março, como já 
vem sendo habitual neste dia tão especial, os Centros 
de Dia da Freguesia, para homenagear as Mulheres de 
Paranhos, no âmbito do Dia Internacional da Mulher.
Ao longo de todo o dia percorreu a freguesia 
distribuindo flores pelo Centro Social de S. Tomé, 
Centro Social e Paroquial do Amial, Centro Social do 
Regado, Centro Social do Monte Pedral, Cruz Vermelha 
do Bom Pastor, Centro Social da Areosa, Polo 
Intergeracional de Paranhos e Centro de Convívio da 
Gruta de Arca de Água. Para além deste périplo, o 
Presidente passou por todos os equipamentos da junta, 
oferecendo uma flor a cada uma das funcionárias da 
freguesia, com este gesto, Alberto Machado quis 
reconhecer e valorizar o trabalho e a dedicação de 
todas ao serviço da Junta de Freguesia e de Paranhos.

Paranhos assinala Dia Internacional da Mulher
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O Movimento Paranhos Zero Desperdício iniciou a 
sua atividade na freguesia de Paranhos em junho de 
2015 e é promovido a nível nacional pela Associação 
Dariacordar que conta com vários pontos de 
distribuição de alimentos em todo o país.
Esta iniciativa tem como objetivo o aproveitar os 
excedentes alimentares de diferentes entidades para 
suprir carências alimentares de famílias em situação 
de vulnerabilidade social da freguesia.
Desde junho de 2015 até agora já foi possível ajudar 
cerca de 150 agregados famliares, que contam com 
o apoio dos nossos parceiros doadores que 
diariamente fornecem alimentos já confecionados e 
outros géneros alimentares. Entre os nossos 
doadores estão a SUCH (Cantina do Hospital de 
São João), os serviços de Ação social da 
Universidade do Porto (Cantinas da Faculdade de 
Engenharia e da Faculdade de Medicina da 
Universidade do Porto), Cantina do Hospital dos 
Lusíadas, Pingo Doce de Hernâni Torres, Confeitaria 
Doce Alto - Carvalhido, Continente das Antas e 
Serdial Vending.
Agradecemos aos nossos doadores toda a sua 
disponibilidade e generosidade para que, através 
desta iniciativa, seja possível fazer chegar aos 
beneficiários refeições de qualidade e deste modo 
trazer algum conforto às famílias mais necessitadas 
da Freguesia.

Movimento Paranhos
Zero Desperdício

O Presidente da Junta, Alberto Machado, e o 
Presidente da Assembleia, Paulo Teixeira, no passado 
dia 12 de fevereiro receberam a visita do Maire 
Ousmane Ndoye, da Comuna de Gueule-Tapée - 
Fass - Colobane da Ville de Dakar.
Esta visita teve como objetivo a criação de laços e 
de parcerias que possibilitem o apoio às 
comunidades mais desfavorecidas de Dakar. E, 
também, a necessidade de compreender o 
funcionamento e organização da nossa Junta de 
Freguesia em paralelo com o desenvolvimento de 
muitos projetos já implementados na nossa 
Freguesia que poderão vir a ser replicados em Dakar.

Freguesia de Paranhos recebe visita da Comuna de Gueule -
Tapée - Fass - Colobane da  Ville de Dakar 

No primeiro trimestre do ano, a iniciativa “Passeio 
Mensal”, promovida pela Junta de Freguesia, visitou três 
locais com características distintas: Porto de Mós, Serra 
da Estrela e Óbidos.
Em janeiro os nossos seniores puderam visitar a vila 
portuguesa de Porto de Mós, situada na Região Centro 
de Portugal, em pleno Parque Natural das Serras de 
Aire e Candeeiros. Ao longo do passeio tiveram a 
oportunidade de apreciar o património histórico, sendo 
de realçar o Castelo de Porto de Mós de traça 
palaciana, com dois torreões de cúpulas piramidais e 
com acabamento de cerâmica de cor verde. Este 

De Porto de Mós, passando pela Serra da Estrela e terminando
em Óbidos

castelo teve um papel importante na reconquista cristã 
e na decisiva batalha de Aljubarrota, que deu a 
independência a Portugal.
Com ou sem neve, a Serra da Estrela será sempre um 
daqueles locais mágicos de Portugal onde passear é um 
exercício de beleza pura. No mês de fevereiro o 
Passeio Mensal foi à serra mais alta de Portugal com 
uma beleza única, especialmente no inverno. Para além 
dos pontos de interesse, não faltou a gastronomia 
regional e típica portuguesa, que fez as delícias de todos 
os participantes.
No mês de março a viagem foi até Óbidos, vila 

> AÇÃO SOCIAL

Recolha de Bens Alimentares e Produtos de Higiene – Páscoa 2018 

Consciente da importância e da necessidade de levar à 
prática as políticas de apoio social, a Junta de Freguesia 
de Paranhos promoveu nos dias 12 a 23 de março, 
uma ação de recolha de bens alimentares e produtos 
de higiene, junto da comunidade escolar da freguesia.
As doações tiveram como destino as famílias mais 
carenciadas da freguesia, beneficiárias da Loja Social de 
Paranhos.
Esta ação permitiu arrecadar muitos géneros 
alimentares em falta, como arroz, massa, açúcar, leite, 
enlatados diversos, óleo alimentar, cereais e papas 
lácteas, champô, gel de banho, entre outros produtos, 
fundamentais para ajudar a suportar o esforço da Loja 
Social da Junta de Freguesia no apoio aos mais 
desfavorecidos.
Obrigado a todos os que contribuiram.

medieval situada no distrito de Leiria. O Castelo de 
Óbidos é um dos castelos mais bem conservados e 
bonitos de Portugal, onde os Paranhenses puderam 
subir às muralhas, passear pelas ruas interiores, com os 
típicos vasos de flores à janela e grandes plantas que 
trepam paredes, apreciar o artesanato local e provar a 
famosa “ginginha” de Óbidos.
Mais uma iniciativa que contou com a forte adesão da 
população e que, para além do ser papel lúdico, 
promoveu igualmente o enriquecimento cultural e o 
combate ao isolamento social. Inscrevam-se nas 
próximas edições dos passeios mensais!
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Em 2018, a Junta de Freguesia decidiu alterar a 
denominação deste projeto para lhe dar um 
âmbito diferente. Do projeto anteriormente 
designado “Um mês, um Museu”, passaram a 
realizar-se rotas temáticas chamadas “Um mês, 
uma Visita!”.
Assim, ao mês de janeiro foi atribuída a “Rota do 
Vinho do Porto” que se concretizou na visita às 
Caves Ferreira. Esta iniciou-se com apresentação 
do papel proeminente da Casa Ferreira na história 
do Vinho do Porto e do contributo significativo 
de Dona Antónia Adelaide Ferreira para a 
consolidação da marca, tendo terminado com um 
momento de degustação de dois tipos de vinho.
No mês de fevereiro, dedicado à “Rota da 
Ciência”, visitou-se a Galeria da Biodiversidade, 
situada num dos locais mais emblemáticos do 
Porto, o Jardim Botânico. Além de podermos 
desfrutar de um espaço onde se cruza a arte com 
a biologia, a Casa Andresen permite-nos 
mergulhar no mundo imaginário de Sophia de 
Mello Breyner.
Em março, seguindo a “Rota da Arquitetura”, 
esteve agendada uma visita guiada à Igreja e Torre 
dos Clérigos que acabou por não se concretizar 
por razões climatéricas. A visita cancelada ficou 
reagendada, em simultâneo, com a visita guiada 
de abril à Estação de São Bento. Inscreva-se!

Um Mês... Uma visita! “A Poesia anda no ar…”, é um projeto dinamizado 
no primeiro sábado de cada mês por Eduardo 
Roseira, Ana Roseira e Maria de Lourdes dos Anjos, 
que contagiam os muitos participantes com o seu 
jeito apaixonado de declamar.  
Fernanda de Castro foi a autora homenageada no 
mês de janeiro. Nasceu em Lisboa no dia 8 de 
Dezembro de 1900 e morreu na mesma cidade a 
19 de Dezembro de 1994. Escreveu poesia, 
romance, teatro e até um livro de introdução à 
botânica. Com o romance Maria da Lua (1945) foi a 
primeira mulher a obter o prémio Ricardo 
Malheiros da Academia de Ciências de Lisboa. Em 
1969 é-lhe atribuído o Prémio Nacional de Poesia.
No mês de fevereiro a sessão foi dedicada a 
António Aleixo, considerado um dos poetas 
populares portugueses de maior relevo. Recordado 
como homem simples, humilde e semianalfabeto, 
possuidor de uma rara espontaneidade, António 
Aleixo afirma-se pela sua ironia e pela crítica social 

A poesia anda no ar... > CULTURA

sempre presente nos seus versos, deixando-nos 
como legado uma obra poética singular no 
panorama literário português da primeira metade 
do século XX.
O trimestre terminou com a presença da poetisa 
homenageada, Fernanda Cardoso, que, nas suas 95 
primaveras, a todos presenteou declamando poesia, 
tocando sentidos e emoções. 

Ao longo do primeiro trimestre de 2018, o Pelouro 
da Cultura empenhou-se na promoção e 
concretização de diversas iniciativas, dirigidas a 
diferentes públicos e levadas a efeito em áreas 
distintas da freguesia.
Dois dos projetos de maior sucesso que estão a ser 
desenvolvidos no corrente ano – tendo tido o seu 
início no anterior mandato autárquico – são, 
seguramente, “A Poesia anda no ar… fora de portas!” 
e o “Fado à Porta”.
“A Poesia anda no ar… fora de portas!” proporciona 
uma tarde de sábado diferente, num café da freguesia, 
enriquecida pela animação promovida habitualmente 
por Lourdes dos Anjos e Eduardo Roseira, dois 

Cultura de proximidade
poetas e comunicadores particularmente apreciados 
pelos Paranhenses. Nestas ocasiões, o público 
também pode dar a conhecer a sua própria poesia! 
De janeiro a março passámos pelos cafés Ofir, Dom 
Prato e Magia dos Sabores.
O “Fado à Porta” leva a mais emblemática canção 
nacional, um sábado por mês, ora a escolas do 1.º 
ciclo – nesse dia, sem atividade letiva – ora às 
coletividades da freguesia. Entre as 17.00h e as 19.00h 
“faz-se o mais respeitoso silêncio para escutar o 
Fado!”. No primeiro trimestre estivemos na ANARP, 
na EB1 Costa Cabral e no Multiusos da Areosa.

Paranhos, o futuro do Porto passa por aqui

Na sequência das passadas eleições 
autárquicas, entendemos que seria no 
melhor interesse de todos os fregueses 
realizar um acordo que pudesse permitir 
uma governação em maioria da Freguesia de 
Paranhos. Se assim o pensamos, assim o 
concretizamos, e hoje a freguesia está 
dotada de um acordo, que permite um rumo 
que a junção das duas forças mais votadas 
traz.
E iremos lutar por o levar até ao fim.
Que mantenha o bom que tem sido feito e 
sobretudo abra espaço a uma efectiva e real 
vontade de ir mais longe.Que traga inovação 
e nos coloque no centro do que se esta a 
fazer na Cidade.
Paranhos tem de assumir-se como o motor 
de uma nova visão para a Cidade. Porque 

aqui se juntam elementos que faltam já no 
Porto (história e tradição popular) e 
sobretudo, porque somos de facto um dos 
maiores e melhores pólos de saber de 
Portugal. A milha quadrada do S. João coloca 
Paranhos muito a frente em termos de 
construção do Futuro.
Mas não temos de estar de costas voltadas e 
a Freguesia tem e deve exigir ser o parceiro 
local nesse desenvolvimento tão necessário.
Temos de construir em áreas de atracção 
como a cultura e a animação eventos e 
projectos que renovem a Freguesia.O 
investimento da Cidade tem de chegar aqui.
Ouvindo todos e sobretudo construindo 
com todos a visão de futuro que vamos ser. 
Por fim, retomando uma bandeira que 
pensamos na nossa  campanha, realizar um 

estudo de marketing territorial de 
Paranhos,ouvindo todas as forças vivas e 
todos os que constroem a Cidade e a 
Freguesia, se encontre e se faça um 
documento comum que sirva de livro branco 
do que vamos lutar todos para construir nos 
próximo anos. Porque estamos ao serviço de 
todos, porque o futuro do  Porto vai passar 
por aqui.

Paulo Jorge Teixeira
Presidente da Assembleia
de Freguesia de Paranhos



A ELA - Estação Litoral da Aguda, aberta ao publico 
desde julho de 1999, foi o destino escolhido para 
mais uma atividade do Projeto Entrelaçar, no dia 17 
de março. Desta vez pais e filhos tiveram atividades 
distintas. 
Para os mais novos a “Turma do Mar”, uma sessão 
didática de consciencialização ambiental e 
conhecimentos básicos de ecologia marinha.
Para os pais uma visita guiada ao Museu das Pescas, 

Visita à Estação Litoral da Aguda e Workshop “A Turma do Mar”
onde puderam ver uma serie de equipamentos e 
utensílios da pesca artesanal de várias épocas e até 
países.
O Aquário (ou 15 aquários) com cerca de 1000 
exemplares de mais de 60 espécies de fauna e flora 
marinhas locais (praia da Aguda), foram o ponto alto 
da visita para pais e filhos. Ver uma dourada, robalo, 
moreia, faneca, camarão, lavagante ou peixe-porco 
ao vivo foi sem duvida uma experiência memorável.
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Visita guiada ao Terminal de Cruzeiros de Matosinhos

Na manhã de sol de 24 de fevereiro, pais e filhos 
tiveram uma visita exclusiva ao terminal de 
cruzeiros de Matosinhos ou estação de passageiros 
do Porto de Leixões.
Desenhado pelo arquiteto português Luís Pedro 
Silva, o edifício em forma de rolo de papel, todo ele 
revestido a azulejo (fabricados em Aveiro) e vidro, 
para espelhar a luz e o azul do mar, teve na sua 
construção como principal objetivo ligar o 
desenvolvimento comercial à aposta no turismo 
marítimo com a socialização do porto.
O edifício encontra-se estratificado em oito pisos, 
(na cave, dois metros abaixo do nível do mar, 
encontra-se um aquário com animais e algas do 
Ciimar - Centro Interdisciplinar de Investigação 

A Junta de Freguesia de Paranhos organizou de 26/03 
a 06/04 mais uma edição dos ATL  Férias de Páscoa.
Mais de uma centena de crianças entre os 6 e os 10 
anos, distribuídas por 5 escolas (Augusto Lessa, Bom 
Pastor, Costa  Cabral ,Covelo e Miosótis), ocuparam 
os seus tempos livres com ateliers de expressão 
plástica, workshops de dança, dinamizados pelos 
Estúdios de Dança de Paranhos, culinária com as 
“avós” do Polo Intergeracional de Paranhos, sessões 
de educação ambiental e trabalho na horta do CEA 
da Quinta do Covelo, expressão musical orientadas 
pela  Escola de Musica de Santa Cecília, que 
culminaram com um Concerto de Primavera e claro 
muita atividade física e brincadeira ao ar livre!
As fichas didáticas e tpc´s de férias, ocuparam 
também algum tempo das nossas crianças, 
acompanhadas por “Horas do Conto” e dinamização 
de leituras.
Para o verão cá estaremos à vossa espera, para mais 
uma férias divertidas

ATL de Páscoa

Marinha e Ambiental) e foi a partir do piso 0, ao 
nível do solo, que começamos a nossa visita.
Sempre em espiral, sob uma grande claraboia, 
visitamos o piso 1, destinado a funções logísticas de 
embarque e desembarque de passageiros, o piso 2 
que é um espaço da ciência reservado ao CIIMAR, 
com salas e gabinetes de trabalho ligados à 
investigação, o piso 3 com uma área de exposição 
de 600m2, preparado para a realização de eventos e 
com uma vista privilegiada para o mar, Leça da 
Palmeira, Matosinhos e Porto.
O culminar da visita foi à cobertura do edifício, em 
forma de anfiteatro, com uma extraordinária vista 
sobre o Porto e Matosinhos e que convidava a um 
“banho” de sol!

Para não fugir à tradição, a EB de Costa Cabral, no dia 
8 de janeiro, veio cantar as Janeiras à Junta de 
Freguesia de Paranhos. Os alunos da EB de Costa 
Cabral tiveram como público o Presidente Alberto 
Machado, elementos do Executivo e colaboradores 
da Freguesia de Paranhos.
Depois da atuação em conjunto com o Grupo de 
Cavaquinhos de Paranhos, o Presidente Alberto 
Machado não deixou de agradecer aos alunos e 
distribuiu uma pequena lembrança para adoçar o 
regresso à escola.

Cantaram-se as Janeiras na junta 
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> CULTURA

No dia 27 de janeiro, o Projeto Entrelaçar, levou 
pais e filhos ao Workshop “Vamos Cantar”, no 
emblemático edifício projetado pelo arquiteto 
holandês Rem Koolhaas, a Casa da Musica. 
Numa sessão descontraída, feita para vozes 
grandes e pequenas, começou com alguns 
exercícios e técnicas simples de optimização das 
qualidades vocais, com o objetivo de aprenderem 
a colocar a voz e a respirar com uma canção.
Seguiram-se momentos de expressão corporal, 
dança e exploração de instrumentos 
convencionais (piano) e mais incomuns de 
percussão (djembé, pandeiro, maracas, cájon), 
para acompanhar as canções. Alguns pais 
mostraram-se bons tocadores de djembé, para 
surpresa dos filhos!
Partindo de um programa predefinido, aberto ao 
improviso, à boa disposição e às ideias dos 
participantes, decorreu um processo de realização 
musical e bom de ouvir no final da sessão.

Workshop “Vamos Cantar”

Até ao final de janeiro esteve patente, na Casa da 
Cultura de Paranhos, a Exposição “Bronzes 

Exposição “Bronzes Chineses:
festins, rituais e cerimónias” na Casa da Cultura de Paranhos 

Chineses: festins, rituais e cerimónias”, propriedade 
da Embaixada da República Popular da China em 
Portugal.
A inauguração foi no passado dia 16 de dezembro 
e contou com a presença de Alberto Machado, 
Presidente da Junta, Rui Carreira, Responsável pelo 
Pelouro da Cultura e Paulo Sá Machado, 
Comissário da Exposição.
Na exposição puderam ser apreciadas réplicas de 
artefactos chineses que tiveram origem há cerca de 
4.000 anos, e que hoje constituem um património 
riquíssimo. 

As 24 peças exibidas mostraram, em todo o seu 
esplendor, a importância simbólica, o requinte e o 
fausto das celebrações do ancestral culto dos 
antepassados, os objetos utilizados nos rituais, 
cerimónias e festins da aristocracia imperial chinesa, 
desde a dinastia Xia, há quase quatro mil anos, até 
ao período dos reinos Combatentes (475-221 
a.C.), passando pelas dinastias Shang e Zhou.

Em janeiro, a Música Coral encheu o Auditório da 
Freguesia de Paranhos, com o 7º Encontro de Coros 
de Paranhos. Este ano contou com a participação  
do Coral Brigantino, o Coro Misto da Delegação de 
Águeda da Cruz Vermelha Portuguesa e o Orfeão 
de Paranhos, que celebrou o seu 4º aniversário.      
Oevento contou com casa cheia e muita animação.
O Orfeão de Paranhos conta com cerca de 70 
elementos de todos os grupos etários, que integram 
os diferentes naipes e um gosto comum pelo Canto 
Coral.
Os ensaios realizam-se às quartas-feiras, das 21h00 
às 22h30, no Auditório da Freguesia de Paranhos.

7º Encontro de Coros de Paranhos e 4º Aniversário do Orfeão de Paranhos
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> CULTURA

Na semana de 3 a 10 de março, decorreu a 
exposição resultante da 6.ª edição do concurso “As 
mais Belas Cartas de Amor”.
O concurso terminou no dia 14 de fevereiro, 
tendo sido admitidas a concurso 56 cartas de amor, 
reunindo o total de 51 participantes. É de salientar 
a dificuldade do júri, desconhecedor da identidade 
dos concorrentes e até mesmo dos seus 
pseudónimos, na tarefa de apreciação dos textos 
apresentados a concurso, dada a elevada qualidade 
dos mesmos, quer ao nível da escrita, quer ao nível 
do conteúdo. Assim, além dos três prémios 

Concurso “As Mais Belas Cartas de Amor” 

> DESPORTO

Todas as quartas-feiras e quintas-feiras a equipa 
Salgueiros Running anima as ruas da Freguesia de 
Paranhos com muitas dezenas de atletas que se 
juntam para correr ou caminhar.
O ponto de encontro é junto à Casa do Salgueiros, 
na Rua Leonardo Coimbra, e o treino é realizado 
com muita “Alma” e festa.
Dentro das possibilidades físicas de cada um pode 
optar, às quartas-feiras, pela corrida rápida, corrida 

Salgueiros Running anima as rua da Freguesia

> CEMITÉRIO E AMBIENTE

Ao longo do primeiro trimestre de 2018 foram 
iniciadas algumas obras estruturais que visam 
reconverter os diversos espaços do Cemitério de 
Paranhos às novas necessidades dos seus utentes, 
nomeadamente a construção de maior número de 
columbários destinados à deposição de cinzas 
resultantes da cremação, que cada vez tem mais 
procura. Várias secções do cemitério irão assim ser 
intervencionadas extensivamente ao longo do ano, 
favorecendo a sua funcionalidade e embelezamento.
Ao nível da responsabilidade ambiental, a Junta de 
Freguesia está a estudar a possibilidade de intervir 
nas suas diversas instalações ao nível da 
racionalização de energia, separação e triagem de 
resíduos e formação ambiental. Esperam-se assim 
em breve várias iniciativas que pretendem espelhar 
a preocupação ambiental deste Executivo e 
promover a sensibilização da população para estas 
questões cada vez mais prementes.

Obras estruturais no Cemitério 
de Paranhos 

intermédia lenta ou pela caminhada. Às 
quintas-feiras, o treino é técnico e, normalmente, 
decorre nas instalações da Faculdade de Desporto.
A Junta de Freguesia tem vindo a apoiar o Salgueiros 
e esta sua modalidade, também, pela cor e alegria 
que trazem às ruas de Paranhos. Se, numa 
quarta-feira, vir uma “multidão” a correr… já sabe, 
junte-se a eles!

publicitados, foram atribuídas Menções Honrosas. 
O primeiro prémio foi atribuído a Teresa Morais, o 

segundo a Elisabete Cardoso e o terceiro a Helena 
Homem de Melo. No que concerne às Menções 
Honrosas, destacaram-se Jéssica Neves, Luís 
António Pinto, Carolina Santos Pinto, Anaíza 
Teixeira da Silva, Fernando Hilário e Teresa 
Teixeira.
A entrega dos respetivos certificados realizou-se 
no dia 3 de março, dia de “a poesia anda no ar”, e 
foi com enorme satisfação que tivemos a “Casa” 
cheia. 
A exposição terminou com a tertúlia “O Amor em 
Palco”, orientada pelo jovem ator Diogo Costa 
Reis, dinamizador das aulas de teatro e cinema no 
auditório da Junta.



Apresentação do livro ”Na Rota 
dos Judeus no Porto”
Dia 30 | 16h00
De Professor César Silva
Entrada livre
Casa da Cultura de Paranhos

Passeio à Ilha da Madeira
 
A Associação Adarsol e a Junta de 
Freguesia de Paranhos estão a 
organizar uma viagem de dois dias à
Ilha da Madeira, destinados a
recenseados na Freguesia.
Se estiver interessado, para mais 
informações, contacte a Junta de 
Freguesia pessoalmente ou através do 
email: animacao@jfparanhos.pt
 
A viagem decorrerá no mês de 
Outubro, em função de um número 
mínimo de participantes, e inclui:
- Voo de ida numa quarta-feira de 
manhã
- Voo de regresso na quinta-feira de 
tarde
- Deslocações em autocarro de turismo
- 1 noite em Hotel com 
pequeno-almoço
- 2 almoços em restaurantes locais
- 1 jantar com noite típica madeirense
 
Programa:
1º dia: chegada + Santana + Porto 
Moniz + Funchal
2º dia: Curral das freiras + Monte + 
Funchal + regresso
 
Lugares limitados. Informe-se

Atividades para o próximo trimestre!
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Abril
Passeio Mensal a Castro 
Laboreiro/Sra. da Peneda
Dia 5 – Inscrição
Dia 10 – Saída da Junta
Dia 12 – Saída do Regado
Dia 17 – Saída da Areosa
Recenseados em Paranhos
Custo: 15,00€ (almoço incluído)

Teatro ”Próxima Paragem”
Dia 6 | 21h45
Triacto – Adaptação Nuno Sá
Entrada livre
Auditório da Freguesia de Paranhos

A Poesia anda no ar... com Laura 
Justino
Dia 7 | 16h00
Entrada livre
Casa da Cultura de Paranhos

Exposição de Joalharia Artesanal
De 7 a 18
De Manuela Lima Lobo
Entrada livre
Casa da Cultura de Paranhos

Fado à Porta
Dia 7 | 17h00
Entrada livre
EB Augusto Lessa (R. Augusto Lessa, 402 
- Porto)

Apresentação do livro ”Na Rota 
de Camilo no Porto”
Dia 14 | 16h00
De Professor César Silva
Entrada livre
Casa da Cultura de Paranhos

Concerto da Academia de Costa 
Cabral 
Dia 14 | 21h00
Entrada livre
Auditório da Freguesia de Paranhos

Um Mês... Uma Visita!
Dia 19 | 14h30 (J.F. Paranhos)
Rota dos Azuleijos – Estação de S. 
Bento
Custo: Gratuito
Rota da Arquitectura – Igreja e Torre 
dos Clérigos
Custo: 5,00€
Inscrição: Casa da Cultura de Paranhos

Projeto Entrelaçar
Dia 21|09h30
Visita ao Jardim Botânico
Para pais e filhos das escolas básicas de 
Paranhos
Inscrição obrigatória
Mais informações: geral@jfparanhos.pt

A Poesia anda no ar... fora de 
portas!
Dia 21 | 16h30
Entrada livre
Confeitaria Doce Alto | Rua de Costa 
Cabral, 2190 - Porto

Books Help! - Feira do Livro 
Solidária  
Dias 21 e 22 | 10h00-20h00
Junto à Estação de Metro dos
 Combatentes

Comemoração do 25 de Abril
Dia 25 | 10h00
Centro Convívio da Gruta de Arca de 
Água

“Porque hoje é sexta...”
Dia 27 | 18h00
Grupo Coral dos Professores do Porto
Entrada livre
Casa da Cultura de Paranhos

Maio
Inscrição no Passeio Anual 10 de 
Junho 
Dia 3 | 9h00
Pensionistas e Reformados, recenseados 
em Paranhos
Custo: Gratuito
Auditório da Freguesia de Paranhos

Workshop Gratuito de 
"Compostagem Lá em Casa"   
Dia 4 | 18h30-20h00
Parceria Lipor
Inscrição obrigatória: Casa da Cultura 
de Paranhos

A Poesia anda no ar... com Carla 
Valente
Dia 5 | 16h00
Entrada livre
Casa da Cultura de Paranhos

Fado à Porta
Dia 5 | 17h00
Entrada livre
EB Caramila (Rua de Monsanto, s/n - 
Porto)

Passeio Mensal à Sertã
Dia 10 – Inscrição
Dia 15 – Saída da Junta
Dia 17 – Saída do Regado
Dia 22 – Saída da Areosa
Recenseados em Paranhos
Custo: 15,00€ (almoço incluído)

Um Mês... Uma Visita!
Dia 10 | 14h30 (J.F. Paranhos)
Rota dos Jardins – Jardim Botânico
Custo: Gratuito
Inscrição: Casa da Cultura de Paranhos

A Poesia anda no ar... fora de 
portas!
Dia 12 | 16h30
Entrada livre
Café Cenáculo | Rua Antero de Quental, 
1035 - Porto

Animar'Arte na Rua - Música e 
Variedades     
Dia 12 | 21h30
Parceria AOSL
Bairro do Outeiro

Projeto Entrelaçar 
Dia 19 | 09h30
Visita ao Museu do FC Porto*
Para pais e filhos das escolas básicas de 
Paranhos
Inscrição obrigatória
Mais informações: geral@jfparanhos.pt
*sujeito a alteração

Exposição Anual dos Alunos Final-
istas do 12º ano do Curso de Artes 
Visuais da EB2,3 Filipa de Vilhena
De 25 maio a 1 junho
Entrada livre
Casa da Cultura de Paranhos

“Porque hoje é sexta...”
Dia 25 | 18h00
Grupo Coral dos Professores do Porto
Entrada livre
Casa da Cultura de Paranhos

Animar'Arte na Rua - Música e 
Variedades     
Dia 26 | 21h30
Parceria AOSL
Bairro do Regado

XVIII Feira Rural à Moda Antiga e 
X Feira das Tradições
Dias 26 e 27
Rancho Folclórico de Paranhos
Entrada livre
Jardim de Arca de Água

Junho
Bailes de S. João'18    
Dia 1 | Bairro do Carvalhido
Dia 2 | Bairro de S. Tomé e Carriçal
Dia 8 | Urbanização Santa Luzia
Dia 9 | Bairro do Outeiro
Dia 15 | Casa do Salgueiros
Dia 16 | Bairro do Bom Pastor
Dia 29 | Bairro do Regado
Horário: 22h00-24h00

A Poesia anda no ar... com Arnaldo 
Trindade
Dia 2 | 16h00
Entrada livre
Casa da Cultura de Paranhos

Fado à Porta
Dia 2 | 17h00
Entrada livre
Casa do Salgueiros (Rua Leonardo 
Coimbra, 182 - Porto)

Café-Concerto
Dias 8 e 9 | 21h30
TIPAR
Casa da Cultura de Paranhos

Exposição de Pintura de Donzília 
Vasques
De 9 a 30
Entrada livre
Casa da Cultura de Paranhos

Passeio Anual 10 de Junho 
Dia 10 | 8h30
Pensionistas e Reformados, recenseados 
em Paranhos

Inscrição ATL Férias Divertidas e 
Regresso às Aulas
De 11 a 15
Junta de Freguesia de Paranhos

Inscrição Férias Desportivas
Dia 13 | 9h00
Auditório da Freguesia de Paranhos

Sardinhada de S. João 2018
Dia 14 | 9h00 – Inscrição
Dia 19 | 9h00 – Passeio a Bragança – 
Quinta das Covas
Recenseados em Paranhos
Custo: 15,00€ (almoço incluído)
Auditório da Freguesia de Paranhos

Um Mês... Uma Visita!
Dia 14 | 14h30 (J.F. Paranhos)
Rota do Românico – Igreja Românica de 
Cedofeita
Custo: Gratuito
Inscrição: Casa da Cultura de Paranhos

Projeto Entrelaçar
Dia 16 | 12h00
Piquenique de Encerramento
Para pais e filhos das escolas básicas de 
Paranhos
Inscrição obrigatória
Mais informações: geral@jfparanhos.pt

A Poesia anda no ar... fora de 
portas!
Dia 16 | 16h30
Entrada livre
Confeitaria Pérola Jovem | Rua Agra do 
Amial, 139 - Porto

Arraial de S. João no Campo Lindo   
Dia 23 | Até às 4h00
Com animação musical
Em colaboração com os comerciantes 
da zona e o Agrupamento de Escuteiros 
1104

Torneio Open Juvenil CSNA/ 
Cidade do Porto         
De 25 a 29
Em colaboração com o Clube Sportivo 
Nun'Álvares
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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




