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Caros Concidadãos,
Em primeiro lugar, gostaria de desejar a todos os
Paranhenses e seus familiares, um bom ano de 2019,
na esperança que as Festas Natalícias e os
respetivos momentos de partilha familiar tenham
decorrido pelo melhor.

> EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO SOCIAL

Iniciativa Pedalar Sem Idade
> AÇÃO SOCIAL

> CULTURA

Remodelação da Loja Social

Projeto "Um Mês... Uma Visita!"

O último ano passou depressa e, para a Freguesia,
foi um ano com balanço positivo. Foi o primeiro ano
após o início de um novo ciclo autárquico e todos
os projetos e princípios do Programa Eleitoral que
foi sufragado, estão a ser trabalhados.
Com o orçamento e plano de atividades já em fase
de concretização e aplicação, aquilo que esperamos
e que preparamos para 2019 é que este possa vir a
ser ainda melhor. Com mais projetos, mais
atividades, mais trabalho e mais benefícios para a
Freguesia.
Como temos definido nos últimos anos, a Ação
Social continuará a ser prioridade. O trabalho de
coordenação da Junta de Freguesia, no âmbito da
Comissão Social de Freguesia, manter-se-á numa
busca contínua de respostas para os problemas dos
Paranhenses.
Continuaremos a apoiar as populações mais
vulneráveis. E temos em vista apostar ainda mais no
apoio aos mais jovens, e estar mais presentes junto
dos que, pela sua já longa vida, mais necessitam. O
nosso trabalho será direcionado para continuar a
fazer face à pobreza e à exclusão social, mas
também à criação de oportunidades que terão de ir
forçosamente além da atuação da mera emergência
social, que infelizmente ainda é necessária.
Também na Cultura, como na Educação e no
Desporto, vamos reforçar a nossa atividade e inovar
na relação com os cidadãos. Novos projetos e novas
propostas farão de 2019 um ano completo de
oportunidades e estimulante. Continuaremos a
promover em todas as áreas uma política de
proximidade, no sentido de abranger cada vez mais
cidadãos e promover cada mais e melhores
sugestões para a participação de todos nas
atividades da Junta de Freguesia. A sua presença nos
nossos programas e atividades são fundamentais
para a exigência e a qualidade estejam cada vez mais
presentes.
Continuaremos a pugnar junto da CMP para que
todas as situações cuja solução dela dependam, não
fiquem sem resposta.
Também ao nível da Segurança, neste caso da falta
dela, estaremos firmes junto do Governo para que
a nossa Esquadra possa ver aumentado o seu
efetivo policial, bem como melhoradas as
condições de operacionalização do serviço
prestado.
A relação direta com a população por parte deste
Executivo, imagem de marca que gostamos de
destacar, será reforçada em 2019.
Continuaremos disponíveis para,
dentro do quadro de
competências, ajudar na resolução
dos problemas. Move-nos o
serviço público e é para ele
que estamos aqui.
Contamos consigo!
Alberto Machado
Presidente da Junta de
Freguesia de Paranhos

> DESTAQUE

Orçamento para 2019 aprovado

No passado dia 13 de dezembro, foi aprovado o
Orçamento e o Plano de Atividades da Junta de
Freguesia para 2019. Este importante documento
para a vida da Freguesia foi preparado por todo o
Executivo da Junta com base num conjunto de
princípios de praxis política que temos vindo seguir:
o rigor, a inovação e a transparência.
Assim, em 2019 continuaremos a ser rigorosos na
aplicação dos dinheiros públicos e atuaremos na
certeza de que os investimentos realizados
representam um retorno real para a população de
Paranhos.
Procuraremos manter a inovação (e a criatividade),
na nossa ação política, contribuindo dessa forma
para que Paranhos continue na linha da frente das
Freguesias mais avançadas, dinâmicas e inovadoras.
Reforçaremos a transparência quer nos atos de
gestão, quer na participação dos cidadãos na vida da
Freguesia.

A proximidade com que temos exercido os nossos
mandatos continuará presente, reforçando a
confiança entre eleitos e eleitores, veículo
fundamental para a credibilização da política e dos
políticos.
A intervenção social, a solidariedade, a partilha e o
apoio serão as linhas de enquadramento para a
dinamização de atividades e projetos pelos Pelouros.
É fundamental unir esforços no sentido de garantir a
otimização das respostas às necessidades.
O orçamento que apresentamos para 2019 é um
dos mais elevados de sempre: 1.860.000€. Esta
previsão orçamental surge condicionada pelo
Orçamento Colaborativo (uma parceria entre o
Município e as Freguesias para o ano de 2019 que
representa 100.000€) e pela candidatura a efetuar a
Fundos Comunitários, no âmbito da Formação para
a Modernização e Capacitação da Administração
Local (que representa mais 50.000€).

Plano de Atividades'2019 reforça ritmo de intervenção
O Plano de Atividades aprovado deixa bem claras as
prioridades definidas.
A aposta no Programa de Emergência Social, na
dependência dos serviços sociais da Freguesia, é
uma realidade que assumirá forma em 2019.
A preocupação com os animais abandonados e com
os animais das famílias mais carenciadas é uma
aposta a manter.
As questões ambientais continuam a ser uma
preocupação para a qual procuramos contribuir de
forma assertiva. Em 2019, será a vez de apostarmos
nas energias renováveis.
A evolução sociológica ao nível da cremação tem
traduzido uma mudança radical na forma como as
pessoas encaram a morte e as etapas subsequentes.
Estamos empenhados em continuar na vanguarda
deste caminho. Reforçaremos em 2019 os espaços
denominados “roseiral”.
As condições de trabalho dos nossos colaboradores
vão, também em 2019, sofrer uma melhoria. Neste
ano em concreto, os balneários e a secretaria do
Cemitério serão alvo de intervenção.
A aposta e apoio às associações de índole cultural,
bem como o reforço da cultura em si mesma, é o
mote de 2019. Acreditamos e desejamos promover
uma cultura para todos: inclusiva, diversificada e sem
amarras ideológicas. “A cultura está acima da
diferença da condição social” – Confúcio.
O associativismo popular e o desporto junto dos

2 Vida de Paranhos

mais novos são também pilares para este ano de
2019. Contribuiremos com a nossa presença para
ajudar a alcançar metas já à muito definidas ao nível
das infraestruturas desportivas. A cultura popular e
as tradições continuarão a marcar o ritmo da
Freguesia.
Estaremos ao lado dos empreendedores e de todos
aqueles que atravessam um período de desemprego,
no apoio à sua capacitação e na ajuda para que
possam existir condições para colocar em prática
ideias de negócio.
Os mais jovens continuarão a ver promovidas
atividades de eleição, e as famílias podem continuar a
contar com a Junta de Freguesia em 2019, pois são o
centro de muitas das atividades e dos projetos que
desenvolveremos.
A candidatura a Fundos Comunitários que visa a
formação e qualificação dos nossos colaboradores
pretende reforçar e melhorar o atendimento ao
público, bem como dar novas competências para
que todos possam servir melhor a população.
Encaramos o novo ano com irreverência. Queremos
ir mais longe no que respeita à dinâmica dos
projetos e à procura incessante de novos desafios,
numa Freguesia que queremos empreendedora e
solidária. Procuraremos em 2019 dar o melhor de
nós, dentro das competências que temos atribuídas
para que Paranhos seja cada vez melhor para todos!

Depois de um ano, o primeiro deste mandato, a
negociar com a CMP uma nova delegação de
competências, o resultado foi de reforço financeiro
das competências já existentes. Não deixando de ser
uma boa conquista, que se traduziu na transferência
de mais cerca de 98 mil euros, acabou por não ir
totalmente ao encontro do que pretendíamos.
O reforço financeiro permitirá executar mais e
melhor trabalho nas áreas da esfera de competências
já delegadas nas Juntas de Freguesia, mas continua a
não 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!
O orçamento de 2019, traduz uma receita prevista
que se divide em três grandes componentes: 32,3%
procedente do Estado, 39,86% da Câmara Municipal
e 29,84% de receitas próprias. Sendo que o peso da
componente municipal é superior ao habitual fruto
do reforço das verbas atribuídas em 98 mil euros e
ao orçamento colaborativo em 100 mil euros.
A previsão da receita é cautelosa para não
comprometer a concretização do plano. Mantemos o
objetivo de continuar a ter um excedente
orçamental que, permitirá nos próximos anos novos
investimentos.
Consulte o documento em::
http://www.jfparanhos-porto.pt/documentos-plano
-e-orcamento
Acreditamos que 2019 será um excelente ano para
Paranhos!

> AÇÃO SOCIAL

Ação Social em Paranhos

+ Saúde Oral

São várias as ações, atividades, e projetos que a
Junta de Freguesia de Paranhos desenvolve e
propõe manter para o ano 2019, no âmbito de ação
social, através de recursos existentes na freguesia,
bem como reforçando ou mesmo alargando as
parcerias com as diversas instituições, com vista à
melhoria das condições de vida daqueles que vivem
em Paranhos.

Em 2019 vai manter-se o programa “+ Saúde Oral”,
promovido pela Junta de Freguesia de Paranhos e
pela Clínica Pedagógica de Medicina Dentária da
Universidade Fernando Pessoa. O “+ Saúde Oral”
destina-se a todos os cidadãos (adultos e crianças),
residentes nesta freguesia, que apresentem uma
situação económica desfavorável de acesso aos
cuidados na área da saúde oral.
Este programa possibilita o acesso totalmente
gratuito a cuidados primários de Saúde Oral,
nomeadamente
extrações,
restaurações,
desvitalizações e destartarizações. Cerca de 650
residentes já beneficiaram deste apoio.

Loja Social de Paranhos

A prossecução do Projeto “Loja Social de
Paranhos”, a funcionar desde 2011, constitui uma
resposta solidária, de intervenção e emergência na
área social, com o objetivo de suprir as necessidades
imediatas de família carenciadas, através da recolha
de bens usados ou novos, doados por particulares
ou empresas. Visa promover a melhoria das
condições de vida de pessoas em situação de maior
vulnerabilidade social, através da atribuição
totalmente gratuita de bens de primeira
necessidade.

Campanha Solidária em Paranhos

Como já é hábito nesta época de Natal, na primeira
quinzena de dezembro, decorreu uma campanha de
recolha de bens alimentares e produtos de higiene,
enquadrada no apoio social prestado pela Junta de
Freguesia de Paranhos às famílias mais carenciadas
da freguesia.
Este ano para além das Escolas Básicas da Freguesia
(Agra, Bom Pastor, Caramila, Costa Cabral, Covelo,
Miosótis e São Tomé), obtivemos donativos da EB
2/3 de Paranhos, do Núcleo de Estudantes de
Engenharia Química da Faculdade de Engenharia e
da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.
No total, foram recolhidos cerca de 500kg de bens
alimentares e produtos de higiene que serão
entregues a quem mais precisa, ao longo do
próximo ano de 2019.
O Presidente da Junta de Freguesia de Paranhos,
Alberto Machado, em nome da Loja Social de
Paranhos agradece o precioso contributo de todos
que apoiaram esta causa.

Esterilização de Animais

A Junta de Freguesia de Paranhos irá dar
continuidade ao Programa de Esterilização de
Animais, em parceria com a Associação Miacis –
Proteção e Integração Animal. A sobrepopulação
de animais, quer no espaço público quer em
propriedades privadas, é um problema que obriga a
uma intervenção urgente, que passa pelo controlo
de animais em risco, nomeadamente a sua
esterilização. A esterilização é a alternativa ética e a
única eficaz para proteger os animais e controlar o
aumento da população. Esta autarquia pretende
comparticipar financeiramente a esterilização de
animais de companhia de famílias carenciadas.

Teleassistência
Atendendo ao crescente número de idosos na
freguesia de Paranhos, e a preocupação desta Junta
com o isolamento desta população, continuamos a
apostar do Serviço de Teleassistência. Trata-se de
um serviço de teleassistência 24 horas, direcionado
a pessoas idosas ou dependentes. Com um
pequeno dispositivo de fácil utilização, garantimos
uma atenção permanente nas 24 horas do dia e nos
7 dias da semana, tanto dentro como fora da
habitação, a um custo reduzido.

Terapia Assistida por Animais
A Junta de Freguesia de Paranhos, pretende
continuar neste ano letivo (2018/2019), a
proporcionar às salas de educação especial das
escolas EB 2,3 da Areosa e EB 2,3 Pêro Vaz de
Caminha, a terapia assistida por cães, em
colaboração com a Associação Ladra Comigo,
beneficiando cerca de 30 alunos. A Terapia
Assistida por Animais tem como objetivo
melhorar o desenvolvimento social, emocional,
físico e cognitivo. Pretende-se a promoção da
saúde física através da diminuição da solidão e da
depressão, a diminuição da ansiedade e um
aumento do estímulo para a prática de exercícios.

Programa de Emergência Social
(PES)
Atenta ao contexto difícil de crise sócio-económica,
cujas consequências atingem as famílias mais
vulneráveis, a Junta de Freguesia de Paranhos
pretende continuar com o PES que, de forma
abrangente, procura combater a pobreza através da
atribuição de um apoio económico, aos residentes e
recenseados na freguesia de Paranhos, que se
encontrem em situação de carência económica
comprovada,
visando
exclusivamente
a
comparticipação no pagamento de encargos e
despesas imediatas, que de outro modo não
conseguiriam suportar.
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Zero Desperdício em Paranhos
A Junta de Freguesia de Paranhos iniciou em julho de
2015 um projeto de combate ao desperdício
alimentar em parceira com a Associação
DariAcordar. Esta Associação promove desde 2012
a recuperação de excedentes alimentares
confecionados nos refeitórios, cantinas, hotéis,
supermercados e máquinas de vending, que estão
em boas e adequadas condições para consumo
humano.
Esta é uma prática legalmente enquadrada e
respeitadora das boas regras de Higiene e Segurança
Alimentar que garantimos tanto às nossas empresas
Doadoras como às Instituições no terreno que
recolhem e distribuem os alimentos às famílias
carenciadas, ao abrigo de protocolos connosco
firmados e com base na Estrutura Social e Autárquica.
Este Movimento pressupõe a ideia da replicação com
vista ao impacto social, motivo pelo qual a Junta de

Freguesia de Paranhos se associou à DariAcordar a
fim de incrementar a resposta às carências
alimentares de inúmeras famílias da freguesia, em
situação de vulnerabilidade socioeconómica, tendo

sido possível, até à data apoiar mais de 150 pessoas.
A Junta de Freguesia de Paranhos garante todas as
condições de logística e de higiene e segurança
alimentar para que o movimento Paranhos Zero
Desperdício se torne uma realidade, pelo que
contamos com a colaboração do maior número de
doares possível, para assegurar um número de
refeições que permita apoiar cada vez mais famílias.
Atualmente, os nossos doadores são a SUCH Cantina do Hospital de S. João, a Doce Alto –
Carvalhido, Serviços de Ação Social da Universidade
do Porto – Cantina da Faculdade de Engenharia, Itau
- Hospital dos Lusíadas, Serdial Vending SA, Pingo
Doce – Salgueiros e Continente - Antas.
Desde o início do projeto até novembro de 2018 já
foram distribuídos 46.502 kg de alimentos, dos quais
resultaram numa poupança de resíduos orgânicos
equivalente a mais de 70 toneladas, com uma
redução da produção de CO2 de 170 toneladas.

Comissão Social de Freguesia de Paranhos
No âmbito da Rede Social do Porto, a Comissão
Social da Freguesia de Paranhos, a funcionar desde
2008, é um órgão que visa dinamizar e articular
todos os esforços das entidades públicas e privadas
existentes na freguesia, na análise dos problemas,
procurando soluções adequadas aos mesmos,

visando a sua resolução. A Junta de Freguesia de
Paranhos, como entidade dinamizadora da
Comissão Social de Freguesia, pretende continuar a
fomentar a discussão dos problemas entre as várias
entidades, propôr soluções ou caminhos de atuação.

Convívio de S. Martinho

Passeio Mensal a Chaves
Em novembro, o destino do passeio mensal
promovido pela Junta de Freguesia de Paranhos foi a
bonita cidade histórica de Chaves, situada num vale
fértil, junto ao Rio Tâmega e bem próxima da
fronteira com Espanha. A primeira paragem foi onde
nasceu Portugal, a cidade de Guimarães, onde os
participantes puderam dar uma volta pelo centro
histórico, visitar a Praça da Oliveira e o Toural. O
almoço foi servido na Taberna do Benito, destino
gastronómico de excelência, onde foi possível
provar as iguarias da região. Antes do regresso a
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Paranhos, ainda houve tempo para uma curta
paragem em Mirandela, para umas últimas compras
e rever esta bonita cidade transmontana.
Além de proporcionar momentos de convívio e
animação, o passeio mensal constitui uma iniciativa
solidária e altruísta, cuja finalidade consiste em
estimular a vida ativa e fortalecer a auto estima
desta camada populacional. Procura ainda combater
a situação de solidão e isolamento que acompanha
o quotidiano de muitos idosos, proporcionando um
dia diferente.

Como já é tradição, o S. Martinho foi assinalado,
no dia 9 de novembro, com um almoço convívio
promovido pela Junta de Freguesia de Paranhos.
Esta iniciativa, onde não faltaram as castanhas e a
jeropiga, juntou mais de 150 pessoas de toda a
freguesia, que aproveitaram mais um ano para
confraternizar e rever amigos.
Apesar do frio e alguma chuva, foi possível fazer
uma primeira paragem em Aveiro, para um
passeio ao longo da ria, centro histórico e provar
os deliciosos ovos moles. O almoço decorreu no
restaurante “João Capela” , seguido de uma tarde
animada com música ao vivo, onde foi possível dar
um pézinho de dança.
Desta forma a Junta de Freguesia de Paranhos
proporciona momentos de convívio, alegria e o
estreitar de relações entre os participantes, ao
mesmo tempo que preserva as tradições
populares.

> AÇÃO SOCIAL

Palestra “ABA e Autismo”
“ABA e Autismo” foi o tema da palestra que o
Centro ABCReal Portugal, com o apoio da Junta de
Freguesia de Paranhos, realizou no passado dia 24 de
novembro, no Auditório da Junta de Freguesia. Este
evento teve como principal objetivo dar a
conhecer informações e técnicas auxiliares para pais
e educadores para lidarem melhor com esta
perturbação do desenvolvimento que habitualmente
se inicia nos primeiros três anos de vida. A
Coordenação Geral do Centro, Albertina Marçal, deu
a conhecer o Centro ABCReal, uma instituição sem

fins lucrativos e um projeto de Pais para Pais, que dá
prioridade à importância da diferença e intervenção
precoce. A Supervisora do Centro no Norte do País,
Raquel Nunes, abordou o Autismo, ou Perturbação
do Espetro Autista (PEA), uma perturbação do
desenvolvimento que afeta o comportamento,
gerando dificuldades de interação social,
comportamentos esteriotipados ou repetitivos e
dificuldades na comunicação verbal, não verbal e
social. Embora não tenha cura, o Autismo tem
tratamento. Principalmente se a intervenção for
precoce, crianças com Autismo conseguem aprender
a comunicar, a socializar, a controlar comportamentos
repetitivos e desadequados e a obter autonomia. A
última oradora, Cátia Soares, da Gestão Técnica do
Centro, falou sobre o Modelo ABA (Applied
Behavior Analysis ou Análise Comportamental
Aplicada) que é a intervenção que o Centro
implementa e que é o tratamento com mais eficácia
comprovada cientificamente para o Autismo. Este
modelo consiste na a aplicação de métodos de
análise comportamental e de dados de científicos
com o objetivo de modificar comportamentos.
Paranhos, novo ano e ano novo
É costume nesta altura de Festas desejar a todas e
a todos votos de excelente Ano Novo. Também
o quero fazer, esperando que o novo ano que ora
começa traga a todos, novas alegrias e a
concretização de sonhos e de desejos.
Também acredito que levar a carta a Garcia,
depende de cada um de nós, e da capacidade de
somarmos e fazer em conjunto que as coisas que
todos queremos se concretizem.
Esse sentir colectivamente as nossa realidades é
em Paranhos uma mais valia a não perder. Manter
e acentuar a identidade e sobretudo ver as
tradições como algo evolutivo, são das melhores
ferramentas de futuro que cada comunidade
pode ter. E nós aqui temos essa capacidade de
sentir a modernidade na tradição. Somos
Paranhos. Queremos ser Paranhos
Por isso o primeiro voto que faço aqui, é de
participemos mais nos desafios da nossa terra.
Intervindo socialmente na nossa realidade
próxima, e contribuindo em cada instante para
com a nossa participação melhorar o mundo em

> EDUCAÇÃO

O primeiro trimestre do Projeto Entrelaçar
Desde 2011 que este projeto do Pelouro da
Educação tem como principal objetivo estreitar
laços entre pais e filhos através da par ticipação
conjunta em atividades lúdicas, pedagógicas e
inovadoras, que aliem diversão e conhecimento.
As atividades realizadas neste primeiro trimestre,
começaram em outubro com uma visita guiada
ao Cantinho das Aromáticas. Uma empresa
agrícola fundada em 2002, localizada em Vila
Nova de Gaia dedicada à produção de plantas
aromáticas, medicinais e condimentares. Foi a
primeira do género em Por tugal, em espaço
urbano que pratica Agricultura Biológica.
A guia levou os par ticipantes a fazer um percurso
que passou pelos campos de cultivo, jardins,
estufas e zonas de secagem e processamento,
sempre com a possibilidade de tocar e cheirar
inúmeras plantas aromáticas e esclarecer dúvidas.
No final todos foram presenteados com uma
planta aromática em vaso para cuidar, cheirar e
utilizar como condimento.
Em novembro levamos pais e filhos a uma visita
guiada ao Museu e Igreja da Misericórdia do
Por to. O museu inaugurado em 2013 reúne uma
impressionante coleção de obras de ar te, onde
os quadros surpreenderam todos os presentes

pelas suas grandes dimensões e realismo. Foi uma
aula de história não só sobre a obra da
Misericórdia como também da cidade do Por to.
Para culminar a visita entraram na Igreja pelo coro,
o que permitiu uma abrangente vista sobre o
interior do edifício. De regresso para o autocarro
ainda passearam pela Rua das Flores.
No dia 15 de dezembro, o Projeto levou pais e
filhos até ao Teatro Nacional de S. João.
Oficialmente inaugurado a 13 de Maio de 1798, foi
o primeiro edifício construído de raiz no Por to
exclusivamente destinado à apresentação de
espetáculos, contudo um incêndio em 1908 fez
desaparecer todo o imóvel, sendo posteriormente
reconstruido em 1920.
Chamou-se transitoriamente São João Cine, uma
vez que a maior par te da sua programação
destinava-se à exibição cinematográfica, contudo
retomou a sua regular atividade ar tística, o Teatro.
A visita guiada foi literalmente de cima a baixo do
edifício. Do teto vislumbraram de cima o palco e
das suas subcaves os espaços de trabalho.
Visitaram ainda os camarins, as salas onde são
guardados os figurinos de algumas peças
emblemáticas das temporadas de teatro e por fim
a sala de espetáculos.

que vivemos.
Da nossa parte iremos procurar reforçar os laços
e as realidades que encontramos, e pedindo a
todos que aparecem na Junta e nas Assembleias.
A Liberdade anda por aqui e para ela ser forte
depende da nossa vigilância e intervenção.
O segundo voto prende-se com o desafio a ser
lançado a todas as Agremiações e Associações
da Freguesia para que venham para a Assembleia
extraordinária que iremos realizar, para juntos
revertermos o marasmo, a estagnação,
e
sobretudo o lento definhar de uma realidade que
se quer mais viva participativa e colaborante.
Todas as forças representadas na Assembleia
estou certo que comungam deste desiderato.
Apareçam e venham contribuir para mudar o
que hoje não gostamos. Contamos com todos.
Iremos lutar para que todos venham.
No plano e orçamento da Junta foi aprovado um
desafio a todos; saber quem fomos, quem
somos, e sobretudo queremos ser.
Parece-me por fim o desafio do ano. Fazer um

estudo da realidade Paranhos na Cidade de que
fazemos parte com orgulho, o Porto. Dar voz,
ser a voz, e representar o caminho que
queremos e iremos trilhar em conjunto.
Porque temos de uma vez por todas entender
que vivemos juntos, e somos tão mais ricos
quanto maior for a pluralidade das vontades que
se afirmam como parte do futuro. Como já li
uma vez, posso não concordar com o que dizes
mas irei bater-me até ao fim para que o possas
dizer em Liberdade.
Por isso um bom ano a todas
e a todos e que seja o da
afirmação da Cidadania e da
vontade de juntos fazermos
mais pela terra onde vivemos
nascemos trabalhamos e
passamos. Paranhos
Paulo Jorge Teixeira
Presidente da Assembleia
de Freguesia de Paranhos
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> CULTURA

XXII Festival de Teatro de Paranhos - VERTEATRO
Em outubro decorreu a XXII Edição do Festival de
Teatro de Paranhos – VERTEATRO, organizado pelo
Teatro Independente de Paranhos (TIPAR), com o
apoio da Junta de Freguesia de Paranhos. Este ano
decorreu num novo local, a Gruta do Jardim de
Arca de Água, um espaço mítico, muito aprazível e
integrado na natureza.
Na sessão de abertura foi apresentada a peça “Eis o
Homem!”, do Teatro da Palmilha Dentada. A
segunda sessão ficou a cargo do TIPAR, com o
café-teatro “Z-Men”, uma peça que aborda os
super-heróis que somos, com texto e encenação de
Ricardo Alves. O encerramento foi um misto de
jazz, fado e poesia num ambiente de festa.

Orfeão de Paranhos
O Orfeão de Paranhos (OP) que conta com 70
elementos de todos os grupos etários. E integram
diferentes naipes musicais, e são motivados e
empenhados no Canto Coral. Ao longo destes
cinco anos de existência tem tido como
coordenadora Diana e Silva, e como maestro e
Diretor Musical, Sérgio Filipe Martins.
No dia 19 de janeiro o OP irá comemorar o seu 5º
Aniversário e o VIII Encontro de Coros, promovido
pela Junta de Freguesia de Paranhos, no Auditório
da junta de freguesia e onde pela primeira vez terá
como convidado o Orfeón Valdeorrés – Espanha e
o Grupo Coral da Sociedade Filarmónica de Silves
Ao longo do ano de 2018 o Orfeão de Paranhos
participou em variadíssimas atuações com destaque
para os concertos: 36º Encontro de Coros do
Orfeão de Portalegre – Centro de Congressos da
Câmara Municipal de Portalegre, XIX Encontro de
Coros na Catedral de Silves – Algarve e o Concerto

Solidário no âmbito das Comemorações do Dia
Europeu da Fibrose Quística – Escola Superior de
Enfermagem - Porto.
O Orfeão de Paranhos conta já com um vasto
programa de atividades para 2019, entre as quais se
destacam a organização do Concerto Solidário na
Igreja da Areosa a 11 de janeiro (21h), promovendo
uma recolha de alimentos para a Loja Social de
Paranhos; a Gravação da Missa em Direto para a
Radio Renascença a 10 de fevereiro (Capela do
CHSJoão); Concerto Solidário no Mosteiro de Leça
a 22 de fevereiro; Tertúlia Poética do Clube de
Leitura e Poesia da Universidade Sénior de Rotary
Matosinhos no Salão Cultural da Junta de Freguesia
de Leça do Balio a 21 de março; Concerto
“Requiem” em Re menor de W. A. Mozart a 25 de
maio, entre outros.
Para mais informações: orfeaodeparanhos@gmail.com

“Porque Hoje é Sexta...”
na Casa da Cultura
Vinícius de Morais deixou-nos um belo poema
intitulado “Porque Hoje é Sábado, O Dia da
Criação”. “Porque Hoje é Sexta…” é cultura em
Paranhos e vai para o seu terceiro ano de existência.
Uma iniciativa do Grupo Coral dos Professores do
Porto, com o apoio da Junta de Freguesia de
Paranhos, acontece todos os meses na última
sexta-feira do mês, às dezoito horas, na Casa da
Cultura de Paranhos, no Largo do Campo Lindo.
O Grupo Coral dos Professores do Porto, os seus
convidados e acompanhantes, propõem sessões
culturais para todos os géneros e idades, onde as
letra, os passos e os sons fazem parte do ambiente.
Os temas das sessões são muito variados com a
presença de protagonistas intervenientes na área
escolhida, para 2019 prevê-se uma viagem pelo
Cancioneiro Popular Português de diversas regiões
do país, nos trilhos da etnologia e musicologia de
Michel Giacometti e Fernando Lopes Graça.
A Música Coral do Grupo Coral dos Professores
permite assim a vivência em comunidade e fazer
ouvir o eco de sons de antanho na véspera do dia
da criação.

Fado à Porta
As sessões de fado que temos vindo a realizar
continuam a acolher um público bastante
numeroso. O Fado à Porta estará presente no
primeiro sábado de cada mês, em diferentes
espaços da freguesia, entre estabelecimentos de
ensino e coletividades, para delícia dos
apreciadores deste género musical, património
cultural imaterial da humanidade.

Concurso Postal de Natal
Entre os dias 1 de dezembro e 7 de janeiro, a Casa
da Cultura de Paranhos esteve decorada, com a
coleção de Presépios, de Marta Oliveira, e os
desenhos de Natal das crianças dos nossos ATL de
Pontas. De entre os desenhos realizados em
Augusto Lessa, Bom Pastor, Costa Cabral, Covelo e
Miosótis, foi selecionado um para ilustrar o Postal de
Boas Festas da Junta de Freguesia de Paranhos, que
pertence à Lara Magalhães, do ATL do Covelo,
orientado pela professora Diana Pereira.
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> DESPORTO

> DESTAQUE

4ª Edição do Strongman em Paranhos

Orçamento Colaborativo
Porto/Paranhos

Em outubro, o Bairro de S. Tomé em Paranhos foi
palco de mais uma exibição de “Strongman”, um
evento organizado pela Real Sociedade do Campo
Lindo, em parceria com a Junta de Freguesia de
Paranhos. Esta modalidade desportiva tem um
grande impacto visual, pois os seus atletas, têm um
tamanho e uma força fora do comum, participam
em provas onde levantam e caminham com pesos,
viram pneus enormes e até puxam camiões.
Este evento contou com uma exibição de Keysi,
pelo Mestre Claúdio Ferreira, um método de defesa
pessoal que se baseia nos instintos de luta natural
do ser humano e várias técnicas de luta de rua.
O público vibrou a cada segundo com toda a força
e capacidade atlética dos homens fortes, muitos
deles da freguesia.

Decorreu ao longo dos últimos meses do ano 2018,
o processo referente ao Orçamento Colaborativo,
através de um contrato estabelecido entre o
Município do Porto e a Freguesia de Paranhos, que
visa incentivar a cooperação da população de
Paranhos na prossecução de ações que promovam a
sustentabilidade, nas suas vertentes social, económica
e ambiental. A submissão dos projetos relevantes
para a Freguesia de Paranhos decorreu até 4 de
Novembro. Dos sete projetos apresentados, foram
selecionados pelo juri do concurso quatro, que aqui
apresentamos:

61ª Volta a Paranhos

Em dezembro, a mais popular e antiga prova de dez
quilómetros da região Norte esteve de volta a

Paranhos. Como já é tradição, a 61ª edição da Volta
a Paranhos decorreu no dia 8, dia que assinalou o
107º aniversário do Sport Comércio e Salgueiros.
Mais um ano, a organização contou com o apoio da
Junta de Freguesia de Paranhos e dos muitos
habitantes da freguesia, que saíram às ruas para
incentivar e aplaudir todos os participantes.
Este ano na prova inscreveram-se cerca de 3000
participantes de todas as idades, dos quais 1973
percorreram os 10km, na modalidade de corrida, e
os restantes em caminhada de 4km.
Na parte da competição e no setor masculino, o
vencedor foi Rui Muga (Clube Académico de
Mogadouro), seguido de Fábio Oliveira (Academia
São João da Serra) e de Luís Mendes (Maia AC). Já
no setor feminino, Daniela Sousa (individual),
superiorizou-se a Sara Duarte, atleta do Sporting.
Para o próximo ano há mais!

> EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO SOCIAL

Pedalar Sem Idade
A Junta de Freguesia de Paranhos associou-se à
iniciativa Pedalar Sem Idade - Porto, do Rotary Club
Porto Portucale Novas Gerações.
Esta iniciativa pretende permitir à terceira Idade do
Porto uma experiência única de mobilidade:
permitir-lhes passeios pela cidade em bicicletas
adaptadas, partilhando as histórias da cidade do seu
tempo.
O grupo de seniores do centro de convívio do Polo
Intergeracional de Paranhos tem vindo a participar
no projeto Pedalar sem Idade que lhes tem
proporcionado experiências muito positivas junto
da comunidade sénior.
Através deste projeto é possível cativar os idosos a
realizar atividades ao livre, apesar do clima que se
faz sentir nesta época do ano, com a participação
dos voluntários que se disponibilizam a conduzir os
idosos numa bicicleta elétrica e adaptada às
condições atmosféricas do inverno.
Durante estes passeios os idosos circulam pela
marginal junto ao edifício transparente e pelo
parque da cidade onde têm tido a possibilidade de
observar o cenário natural e até a presença de
alguns animais que se encontram no parque da
cidade como coelhos, patos, gansos, galinhas entre
outros.
O impacto tem se revelado muito satisfatório para
os idosos que já participaram e pretende-se dar

continuidade a esta experiência com outras pessoas
que irão participar ao longo dos próximos meses.
Este projeto que começou em Copenhaga em 2012
e hoje já se encontra em 41 países.
Para mais informações: https://pedalarsemidade.pt/ |
porto@pedalarsemidade.pt

Mais Mobilidade para Todos
Objetivo: Renovar os veículos de transporte de
ligeiros da Freguesia de Paranhos.
Público-Alvo: População em geral, Associações e
Escolas da Freguesia de Paranhos.
Descrição do Projeto: Pretende-se com este projeto
renovar as duas carrinhas de 9 lugares que se
encontram ao serviço da Freguesia de Paranhos.
Com esta aquisição a Freguesia verá renovada a sua
ação, reduzidos os consumos e garantida a qualidade
e a sustentabilidade da sua ação diária.
Orçamento: 45.000€.
Apoiar a Mobilidade dos Cidadãos
Objetivo: Reforçar o equipamento técnico disponível.
Público-Alvo: Pessoas com Deficiência recenseadas na
Freguesia de Paranhos.
Descrição do Projeto: Este projeto visa reforçar o
Banco de Produtos de Apoio da Freguesia de
Paranhos com a aquisição de cadeiras de rodas.
Pretende-se, com este projeto, aumentar o número
de cadeiras de rodas do Banco de Produtos de Apoio
da Freguesia de Paranhos, aumentando o número de
beneficiários de acordo com o estipulado no
Regulamento da Loja Social da Freguesia de Paranhos.
Orçamento: 7.500€.
Mais Ambiente, Menos Consumo
Objetivo: Instalar um sistema fotovoltaico para
autoconsumo no edifício sede da Junta de Freguesia
de Paranhos.
Público-Alvo: População em geral.
Descrição do Projeto: Este projeto visa instalar um
sistema fotovoltaico de autoconsumo que permite
poupar no consumo de energia da rede. Não só a
questão ambiental é favorecida pela utilização de
eletricidade produzida pela luz solar, bem como este
projeto permitirá a redução da fatura de eletricidade
da Freguesia de Paranhos. O objetivo será uma
redução da fatura de energia em 1/3 do seu valor
atual.
Orçamento: 17.500€.
Para... Melhor Servir!
Objetivo: Requalificação da Secretaria do Cemitério
de Paranhos
Público-Alvo: População em geral.
Descrição do Projeto: Este projeto visa a realização
de obras de requalificação do espaço da Secretaria
do Cemitério de Paranhos. Este espaço de serviço
público necessita ser ampliado, modernizado e
requalificado tendo em vista a otimização dos
serviços, a necessidade de conforto para os
funcionários e utentes, e a funcionalidade face ao
número de utilizadores. São esperados resultados
que favoreçam a melhoria da prestação da atividade
desenvolvida neste espaço.
Orçamento: 30.000€.
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Atividades para o próximo trimestre!

JANEIRO

FEVEREIRO

(H)Á Conversa na FMUP
Dia 17 | 17h30
Tema: Comportamentos Aditivos
Parceria com a Faculdade de Medicina
da Universidade do Porto
FMUP - Alameda Prof. Hernâni
Monteiro 4200-319 Porto

Poesia anda no ar... com Mário
Anselmo
Dia 2 | 16h00
Entrada livre
Casa da Cultura de Paranhos

Um Mês... Uma Visita!
Dia 18 | 14h30 (J.F. Paranhos)
Rota do Vinho do Porto – Visita guiada
ao Instituto dos Vinhos do Douro e do
Porto, com oferta de prova
Custo: 4,00€ (deduzidos numa compra
na loja)
Vagas limitadas
Inscrição: Casa da Cultura de Paranhos
Projeto Entrelaçar
Dia 19|10h00
Visita ao Batalhão de Sapadores
Bombeiros do Porto
Para pais e filhos das escolas básicas de
Paranhos
Inscrição obrigatória, a partir do dia 7
de janeiro, através do seguinte link:
https://bit.ly/2S4RW0U
Mais informações: geral@jfparanhos.pt
Poesia anda no ar... fora de portas!
Dia 19 | 16h00
Entrada livre
Confeitaria Vilhena | Rua do Covelo, 222
– Paranhos
5º Aniversário do Orfeão de
Paranhos | Encontro de Coros
Dia 19 | 21h00
Entrada livre
Auditório da Freguesia de Paranhos
+MOVIMENTO | Sessão experimental gratuita
Dia 22 | 10h40
Prevenção de quedas
Inscrição obrigatória:
casadacultura@jfparanhos.pt
Casa da Cultura de Paranhos
Curso Gratuito de Compostagem |
Lipor
Dia 24 | 18h30-20h00
Oferta de Compostor
Inscrição obrigatória:
casadacultura@jfparanhos.pt
Casa da Cultura de Paranhos
+MOVIMENTO | Sessão experimental gratuita
Dia 25 | 14h30
Prevenção de quedas
Inscrição obrigatória:
casadacultura@jfparanhos.pt
Casa da Cultura de Paranhos
“Porque hoje é sexta...” - Talento e
Arte
Dia 25 | 18h00
Grupo Coral dos Professores do Porto
Exposição patente até 1 de fevereiro
Entrada livre
Casa da Cultura de Paranhos
Recital de Canto e Piano
Dia 26 | 18h00
De Luís M. Lopes
Entrada livre
Casa da Cultura de Paranhos

Fado à Porta
Dia 2 | 17h00
Entrada livre
Escola Sec. António Nobre | R. Aval de
Cima, 128 - Paranhos
Passeio Mensal a Leiria
Dia 7 – Inscrição
Dia 12 – Saída da Junta
Dia 14 – Saída do Regado
Dia 19 – Saída da Areosa
Recenseados em Paranhos
Custo: 15,00€ (transporte e almoço
incluído)
Auditório da Freguesia de Paranhos
Exposição “Jóias Artesanais”
De 9 a 15
De Manuela Lima Lobo
Entrada livre
Casa da Cultura de Paranhos
Um Mês... Uma Visita!
Dia 15 | 14h30 (J.F. Paranhos)
Rota da Ciência – Visita guiada ao
Museu do Centro Hospitalar do Porto
Custo: Gratuito
Vagas limitadas
Inscrição: Casa da Cultura de Paranhos
Poesia anda no ar... fora de portas!
Dia 16 | 16h00
Entrada livre
Confeitaria Castelar | R. de Costa
Cabral, 273 – Paranhos
“Porque hoje é sexta...” - Rapsódia
Dia 22 | 18h00
Grupo Coral dos Professores do Porto
Entrada livre
Casa da Cultura de Paranhos
Projeto Entrelaçar
Dia 23|10h00
Workshop de Instrumentos de
percussão e ritmos brasileiros na Casa
da Cultura de Paranhos
Para pais e filhos das escolas básicas de
Paranhos
Inscrição obrigatória, a partir do dia 8
de fevereiro, através do seguinte link:
https://bit.ly/2R5hpKb
Mais informações: geral@jfparanhos.pt

MARÇO
Poesia anda no ar... com Poemas
de Amor
Dia 2 | 16h00
Entrada livre
Casa da Cultura de Paranhos
Fado à Porta
Dia 2 | 17h00
Entrada livre
Centro Infantil Nova Aurora – ANARP |
Rua Armando Laroza Rocha, 46 – Santa
Luzia

Exposição Cartas de Amor
De 2 a 7
Entrada livre
Casa da Cultura de Paranhos
Festa de Carnaval
Dia 4 | 14h30
Centro de Convívio da Gruta de Arca
de Água
Passeio Mensal à Régua
Dia 7 – Inscrição
Dia 12 – Saída da Junta
Dia 14 – Saída do Regado
Dia 19 – Saída da Areosa
Recenseados em Paranhos
Custo: 15,00€ (transporte e almoço
incluído)
Auditório da Freguesia de Paranhos
Comemoração do Dia da Mulher
Dia 8
Visita aos Centros de Dia e de Convívio
da Freguesia
Exposição Individual “Expressivamente”
De 9 a 22
Artista Plástica Maló
Entrada livre
Casa da Cultura de Paranhos
Um Mês... Uma Visita!
Dia 15 | 14h30 (J.F. Paranhos)
Rota da Arquitectura – Visita guiada aos
Paços do Concelho, com subida à Torre
Custo: Gratuito
Vagas limitadas
Inscrição: Casa da Cultura de Paranhos
Projeto Entrelaçar
Dia 16|10h00
Oficina Upcycling na Casa da Cultura de
Paranhos
Para pais e filhos das escolas básicas de
Paranhos
Inscrição obrigatória, a partir do dia 1
de março, através do seguinte link:
https://bit.ly/2rKSa1B
Mais informações: geral@jfparanhos.pt
Poesia anda no ar... fora de portas!
Dia 16 | 16h00
Entrada livre
Palpite ao Rubro | R. de S. Dinis, 83-85 –
Paranhos
“Porque hoje é sexta...” - Ilhas de
Bruma
Dia 29 | 18h00
Grupo Coral dos Professores do Porto
Entrada livre
Casa da Cultura de Paranhos
Exposição Coletiva “Silêncio e
Arte”
De 30 de março a 5 de abril
Entrada livre
Casa da Cultura de Paranhos
ATIVIDADES PERMANENTES
HIDROGINÁSTICA

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

TARDES DE BAILE

3ª | 14h30 (Fevereiro e Março)
Parceria com a Associação de Ocupação
Sadia do Lazer (AOSL)
Centro Convívio Gruta de Arca de
Água
PEDALAR SEM IDADE

4ª | 10h00-12h00
Parceria com a Rotary Club Porto
Portucale Novas Gerações
Edifício Transparente
Mais informações/inscrição:
animacao@jfparanhos.pt
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
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

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.
Siga-nos em:
www.jfparanhos-porto.pt
www.facebook.com/JFParanhos
Subscreva a nossa NEWSLETTER
através do e-mail: gci@jfparanhos.pt

Para mais informações:
Freguesia de Paranhos
Rua Álvaro Castelões, 811
4200-047 Porto
Telefone: 225 020 046
e-mail: geral@jfparanhos.pt
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