
 

 

 

 

 

 



Editorial 

 

 
Esta é a 4º edição do nosso Jornal da Freguesia do ano de 2010, o qual continua marcado 
por uma intensa actividade autárquica da qual damos nota ao longo destas páginas. 
Desde logo, o arranque do ano escolar foi marcado por modificações profundas na 
Freguesia. 
A Escola Secundária António Nobre passou a “mega-agrupamento” de escolas. Estão agora 
na sua dependência a Escola EB 2,3 da Areosa e a EB 1 de São João de Deus. 
O Agrupamento de Escolas do Amial terá este ano lectivo uma série de projectos resultantes 
da recente parceria da Junta de Freguesia com a Fundação EDP. 
A Escola Secundária Filipa de Vilhena foi alvo de obras de requalificação. 
A Junta de Freguesia tem centrado a sua atenção nos projectos na área da Educação. 
Entendemos que é fundamental apostar na educação dos mais novos. Preparar melhor os 
nossos jovens para o futuro, dar-lhes mais qualificações, mais “ferramentas”. Incutir-lhes 
valores deve ser preocupação de todos: família, escola e autarquia! 
Por outro lado, o Projecto Entrelaçar começa agora a dar os primeiros passos. Temos muito 
a aprender. Mas o objectivo é claro: aproximar mais a família, dando importância à relação 
entre pais e filhos. 
Fizemos este ano pela primeira vez uma campanha de reutilização de manuais escolares. 
Esta é também uma forma de sermos solidários. Apoiar as famílias com mais necessidades 
podendo dar-lhes livros que não usamos deve fazer com que nos sintamos melhor connosco 
próprios! 
Adicionalmente, a nossa Biblioteca está ainda a crescer. Tem sido contínua a oferta de 
novos livros por parte da população. Obrigado a todos! 
Por fim, com a comemoração dos dias de fiéis defuntos e de todos os santos, temos mais 
presentes os nossos ente queridos que já faleceram. É um tempo em que nos deslocamos 
mais ao cemitério e em que passamos lá mais tempo junto das campas dos nossos 
familiares e amigos. 
A Junta tem este ano preparada uma homenagem aos nossos militares da Freguesia 
falecidos ao serviço do País na Guerra do Ultramar. Aqueles, cujas famílias quiseram, 
passaram a estar num talhão da Junta de Freguesia, destinado a perpetuar a memória 
destes e de outros que se encontram noutros jazigos de família no nosso cemitério.  
Acreditamos que é fundamental ter memória do passado para melhor podermos projectar o 
futuro! 

 
 

 
Um abraço 
Alberto Machado 
Presidente da Junta de Freguesia de Paranhos 

 
 



 

Escola Filipa de Vilhena 

Obras na escola e na rua 

 

A Escola Secundária Filipa de Vilhena reabriu as suas portas no passado dia 5 de 

Outubro, depois de finalizadas as obras de requalificação a que foi submetida. 

Paralelamente, decorreram por iniciativa municipal um conjunto de intervenções que 

afectaram também a rua adjacente à escola. O objectivo global foi garantir melhores 

condições para os alunos.  

 

 

Integrada nas Comemorações dos 100 Anos da República, a 

cerimónia de inauguração da Escola Secundária Filipa de 

Vilhena, situada na Rua do Covelo, em Paranhos, decorreu a 5 

de Outubro, contando com a presença da directora da escola, a 

professora Maria de Lurdes Ruivo, e de Alberto Machado, 

Presidente da Junta, acompanhado de todo o Executivo, entre 

outras personalidades da freguesia e da cidade. 

No âmbito da operação “100 Escolas para os 100 Anos da República”, com 

financiamento do QREN – Quadro de Referência Estratégico Nacional, a Escola Filipa de 

Vilhena foi uma das privilegiadas por um conjunto de obras estruturais de requalificação, 

que permitiram recuperar e modernizar o parque escolar nacional e assim proporcionar 

melhores condições aos alunos. 

 

PARA EVITAR ACIDENTES 

O trânsito em redor da Escola Filipa de Vilhena sofreu também uma reformulação total. 

Todo o trânsito originário da Rua Faria Guimarães passou a circular a nascente da escola, 

sendo que a Rua do Covelo passou a ter apenas uma via de trânsito, tendo-se alargado o 

passeio à porta da instituição de ensino e criado mais lugares de estacionamento. Esta 

obra, realizada pela Câmara Municipal do Porto, com o apoio da Junta de Freguesia de 

Paranhos e da Associação de Pais da Escola Filipa de Vilhena, teve como objectivo 

garantir a segurança das crianças no acesso à instituição de ensino. Segundo Alberto 

Machado, “procurou-se com esta acção diminuir o tráfego automóvel na porta da escola e 

assim evitar acidentes com as crianças”. 

 
 
Paranhos Sorridente e outros projectos 
 
 
No início do ano lectivo tiveram lugar um conjunto de acções de promoção de saúde oral 

nas escolas, no âmbito do projecto “Paranhos Sorridente”. Neste momento, está a ser 

feito um balanço dos 3000 rastreios realizados às crianças das escolas da freguesia. 



Segundo Fátima Fontes, responsável 

pelo Pelouro da Educação da Junta 

de Paranhos, “está a verificar-se uma 

maior procura nas consultas 

realizadas na Faculdade de Medicina 

Dentária, o que denota uma maior 

sensibilização para a importância da 

saúde oral por parte dos 

encarregados de educação”, 

acrescentando ainda: “Pretendemos este ano efectuar rastreios às crianças que estão a 

frequentar pela primeira vez o Ensino o Pré-Escolar e o 1º Ciclo”. Destaque ainda para 

os projecto “Psico-Afectos” e “Terapia da Fala”, através da Clínica Pedagógica da 

Universidade Pessoa, que vão continuar neste ano lectivo. Os interessados deverão 

para o efeito preencher uma ficha de pedido de consulta e remetê-la à Junta de 

Freguesia.  

 
 
 
In memoriam 
 
Está agendado para 1 de Novembro, Dia de Todos os Santos, no Cemitério de Paranhos, a 

inauguração de um monumento em memória dos Combatentes do Ultramar. De acordo com 

Adriando Nogueira, responsável pelo Pelouro do Ambiente e Cemitério da Junta de Freguesia 

de Paranhos, pretende-se com esta acção homenagear os paranhenses que pereceram nesta 

guerra. Nota ainda para o talhão reservado às crianças, que está a ser alvo de uma obra de 

ajardinamento.  

 
 
Curso de criminologia 
De 23 a 27 de Agosto passado, decorreu em Paranhos mais uma edição da Formação 

Intensiva em Criminologia e Vitimologia. Este curso, que contou com o apoio da Junta de 

Freguesia, foi organizado pela organização CMStatus e decorreu com a coordenação 

científica do célebre professor e médico legista José Pinto da Costa. 

 

Livros escolares 

A Junta de Freguesia de Paranhos, através da Biblioteca da Casa da Cultura, está a levar a 

cabo uma campanha de reutilização de manuais escolares. A Casa da Cultura colocou à 

disposição das famílias mais carenciadas da freguesia um conjunto de livros escolares 

oferecidos à Biblioteca. Colabore com esta iniciativa e faça a sua entrega, a Casa da Cultura 

continua a aceitar livros utilizados que poderão servir para outros alunos. 

 
 
 



Depoimento 

 

Chamo-me Jaime Ferreira e cheguei da Nova Zelândia há cerca de 

um ano. Nasci na Venezuela, filho de emigrantes, e por razões de 

trabalho já vivi em vários países do mundo. Resolvi agora “poisar” 

em Portugal, mais precisamente no Hub Porto, onde estou a lançar a 

Say What?- Escola de Línguas. Aqui se ensina inglês e espanhol, 

em horário pós-laboral, desde os níveis iniciais até os mais avançados, com cursos de nível 

intermédio aos Sábados. Os professores são nativos e a nossa programação é orientada pelas 

directrizes do British Council e do Instituto Cervantes. O Hub (já que se trata de uma escola de 

línguas, vamos traduzir a expressão “hub”, que significa “concentrador”, “distribuidor”) ofereceu-

me as melhores condições para concretizar este projecto, desde a base institucional lançada 

pela Junta de Freguesia, passando pelas fabulosas instalações, até ao profissionalismo e 

amabilidade da equipa da gestão. Deixo aqui um convite à comunidade de Paranhos: a Say 

What está a oferecer o primeiro trimestre de aulas em qualquer das duas línguas e para 

qualquer nível! 

Jaime Ferreira 

 

 
Projecto Entrelaçar  

 

Aproximar a família e a 

escola 

 

A partir de Outubro, as famílias paranhenses dispõem de um programa de 

actividades gratuitas, a decorrer em vários locais da freguesia, com o objectivo 

de criar laços entre a escola e a família. 

 

De Outubro de 2010 a Junho de 2011, decorrem ao Sábado de manhã várias 

actividades gratuitas, integradas no “Entrelaçar”, um projecto experimental que 

pretende aproximar a escola e a família. São organizadas pelo Pelouro da Educação 

da Junta de Freguesia de Paranhos, da responsabilidade de Fátima Fontes, em 

parceria com várias associações e entidades da freguesia em regime de voluntariado. 

Na EB 2,3 da Areosa, a título de exemplo, foi lançado um desafio, no âmbito da 

disciplina de EVT, para a produção do logótipo do projecto. O aluno Ricardo Gomes, 

do 6.º A, com a orientação das professoras Luísa Carneiro e Avelina Pimenta, foi o 

vencedor. Para participar, basta inscrever-se na Secretaria da Junta. 

 

ACTIVIDADES EM AGENDA  

Durante o mês de Outubro, no dia 9, decorreu uma acção de cinema, com o 

visionamento do filme “Os Animais”, organizada pela Associação dos Amigos dos 



Animais do Porto. A 23 de Outubro decorreu no HUB Porto o workshop de reutilização 

de materiais “Animais Amigos do Ambiente”, organizado pela Associação dos Amigos 

dos Animais do Porto. A 6 de Novembro, decorre de novo no HUB um workshop de 

instrumentos musicais, organizado pela Escola de Sta. Cecília, e no dia 20, um 

workshop de leitura e expressão dramática baseado na obra de Almeida Garrett, 

organizado pela Escola EB 2,3 da Areosa, com o apoio da Casa da Cultura, onde 

decorre a acção. No mesmo local, decorre a 4 de Dezembro um workshop de 

construção de Presépios, orientado por professores da freguesia , pelo Parque Infantil 

do Amial e pela Divisão de Ambiente da Câmara Municipal do Porto. 

 

PARCERIAS 

De destacar o protocolo com a Universidade Fernando Pessoa e com as escolas do 

Agrupamento Eugénio de Andrade e Agrupamento do Amial, que permitirá a realização 

mensal de Sessões de Promoção da Saúde, por estagiários da Licenciatura e 

Mestrado em Psicologia. Destaque também para a parceria com a Associação 

Nacional de Jovens para a Acção Familiar, que vai desenvolver gratuitamente a acção 

de sensibilização e promoção “Competências Parentais”. Nota ainda para a parceria 

com a Faculdade de Direito, que vai disponibilizar dois estagiários para o 

desenvolvimento em escolas da freguesia de um projecto experimental relacionado 

com a “Educação para a Justiça e o Direito”. 

 

Novidades do Projecto Saber Viver/Programa Escolhas 

 

 

Com o início do ano lectivo, as actividades do projecto Saber 

Viver concentram-se no seu contexto de intervenção, o 

Agrupamento de Escolas Pêro Vaz de Caminha. Nas EB1 

realiza-se o Atelier de Expressões e a Formação Cívica e 

Comunitária com Recurso às Técnicas de Informação e 

Comunicação (TIC). Estas actividades pretendem sobretudo desenvolver competências pessoais e 

sociais nas crianças e jovens. Na EB2/3, está a ser 

dinamizado o Gabinete de Apoio ao Aluno e Ex-aluno, 

funcionando diariamente no acolhimento e integração de 

novos alunos, na mediação escola-familia, na mediação de 

conflitos e na intervenção em questões relacionadas com a 

indisciplina. A EB2/3 promove ainda um curso de 

alfabetização, constituído por duas turmas de 14 adultos 

cada. A nível desportivo, estão a decorrer aulas de 

capoeira, com o apoio do mestre Sandro. No decorrer do semestre, estão agendados também os 

projectos “Iniciativa Local de trabalho”, para o desenvolvimento de competências empreendedoras e 



apoio à criação do próprio emprego; “Deitar contas à vida”, para desenvolver competências ao nível 

da gestão e poupança em contexto familiar (Formação Parental); “Voluntariado”, para apelar ao 

espírito de solidariedade e de participação social dos jovens; “Apoio ao Emprego e Formação com 

Recurso às TIC”, para apoiar os desempregados na procura de emprego; “Formação para Adultos 

em TIC”, para certificar os adultos em competências básicas nestas. Todas estas iniciativas se 

desenvolvem no âmbito do projecto Saber Viver, cuja entidade promotora é a Junta de Freguesia de 

Paranhos.  

 

Ajudar a educar 

 

No âmbito do projecto “Ajudar a Educar”, vários especialistas na área de Pedopsiquiatria, 

Psicologia, Pediatria, Obstetrícia e Serviço Social vão, a título voluntário, ministrar sessões de 

formação para a população paranhense. Um Sábado por mês, a Junta de Freguesia de 

Paranhos proporcionará às famílias interessadas uma série de informações úteis e gratuitas 

sobre factores de stress e de perturbação a nível social, familiar e escolar, que tornam difícil o 

papel dos pais. Consciente de que as relações afectivas precoces são essenciais para dar 

segurança à criança, bem como os factores familiares e os modelos parentais são 

fundamentais para a ajudar a crescer, o projecto “Ajudar a Educar” visa fornecer às famílias o 

apoio necessário para ultrapassar as dificuldades da educação de hoje. 

O projecto “Ajudar a Educar” resulta da parceria entre o Serviço de Pediatria do Hospital de 

S. João, enquadrado no projecto “Joãozinho” para promover o bem-estar da criança, pela 

iniciativa de Alda Mira Coelho, médica pedopsiquiatra, em parceria com a Associação 

CrescerSer, contando com o apoio do Pelouro da Educação da Junta de Freguesia de 

Paranhos, da responsabilidade de Fátima Fontes. A primeira destas sessões, subordinada ao 

tema “Equipamentos e Apoios Sociais”, decorreu a 30 de Outubro, pelas 14h30, na Casa da 

Cultura. 

 

Passeio-convívio    

O Pelouro da Acção Social da Junta realizou a 21 de Outubro mais um passeio-convívio, 

desta vez com com destino a Ponte da Barca. O passeio começou por Viana do Castelo, 

com almoço em Ponte de Lima e uma tarde cultural em Ponte da Barca. Esta actividade foi 

aberta a todos os reformados e pensionistas de Paranhos e teve um custo de 10 euros.  

 

Festa de S. Martinho     

No próximo dia 11 de Novembro, o Pelouro da Acção Social 

organiza na Colónia de Férias de Apúlia a Festa de S. Martinho. 

Esta actividade é aberta a todos os reformados e pensionistas de 

Paranhos. Informe-se na Junta.  

 

 



 

Dezembro  

De 5 a 10 de Dezembro, a Junta de Freguesia, em parceria com o Inatel, irá proporcionar 

aos paranhenses a possibilidade de se inscreveram numa semana de férias a ser realizada 

nesse mesmo mês. As inscrições decorrem de 8 a 12 de Novembro na Junta. 

 

Festa de Natal   

Em meados de Dezembro, em data a definir, decorrerá no Centro de Convívio da Gruta da 

Arca d´Água) a habitual Festa de Natal. Não faltará animação e um lanche-convívio para 

todos os participantes. 

 

 

N. Sra. da Saúde 

Fomos à festa! 

As festas em honra da N. Sra. da Saúde decorreram este ano entre os dias 30 de Julho e o 

dia 15 de Agosto. O ponto alto das comemorações aconteceu a 15 de Agosto, tendo como 

ponto de concentração o Largo do Campo Lindo.  

 

O ponto alto das festas de Paranhos aconteceu a 15 de Agosto com a celebração da missa e 

pregação na Capela da N. Sra. da Saúde, a entrada das Bandas de Música e a saída da Majestosa 

Procissão em Honra da N. Sra. da Saúde, percorrendo as principais artérias da freguesia. 

O programa das Festas da N. Sra da Saúde, organizadas pelo Pelouro do Desporto, Juventude e 

Actividades Recreativas da Junta de Paranhos, da responsabilidade de Luís Torres, incluiu ainda 

muita animação e muita música. 

 



O QUE PENSA A POPULAÇÃO 

“Foi uma festa cheia de divertimentos, de bonitas iluminações e com um programa cheio”, afirma 

Serafim Ferreira, empregado de comércio. “Antigamente era a maior festa do Norte do país”, refere 

Manuel Alves, comerciante local, acrescentando: “Penso que a festa se devia estender pela Rua 

Costa Almeida até ao Largo do Campo Lindo, que é afinal onde se localiza a Capela da N. Sra. da 

Saúde, animando todo o percurso”. Maria do Rosário Silva, reformada, é da mesma opinião: “Vou 

sempre às festas, desde há muitos anos, e gosto muito! Mas tenho pena que só iluminem a zona lá 

de baixo, penso que deveriam privilegiar o Campo Lindo, pois este é afinal o centro das 

cerimónias”. Cláudia Sousa, florista, arrisca por fim uma sugestão para o próximo ano: “No dia da 

procissão deviam cortar a Rua Costa Almeida, facilitando não só a passagem dos andores, como o 

acompanhamento por parte da população”. 

 

 

Aconteceu na Casa... 

 

De 26 de Julho a 15 de Agosto, esteve patente na Casa da Cultura a exposição “De Ponte em 

Ponte”. Resultado da parceria com o Museu Soares dos Reis, esta exposição deu a conhecer as 6 

pontes que atravessam o Rio Douro entre o morro da Arrábida e o Freixo. “Esqueci-me Dentro do 

Livro” foi outra das exposições em destaque na Casa, apresentando um conjunto de materiais que 

os leitores se foram esquecendo dentro dos livros requisitados. Nota ainda para uma original mostra 

de garfos reciclados, denominada “Escultura com Garfos”, e para a Exposição de pintura de André 

Soares, “Um Simples Olhar”. A poesia também teve lugar na programação da Casa da Cultura, 

com as apresentações “Cantar Portugal” e “Tarde de Poesia” com Maria de Lourdes dos Anjos, 

acompanhada na segunda edição por Constância Néry e com Jorge Vieira e Carlos Andrade à 

viola, sessão que se repetiu no mesmo formato desta com Pedro Freire de Almeida, coordenador 

do espaço “Viva Cidade”, como convidado especial. 

 

 

Saber Viver no Verão   

Durante as pausas lectivas o projecto Saber Viver levou a cabo diversas iniciativas de carácter 

desportivo, lúdico e pedagógico. Algumas das actividades foram realizadas com os parceiros 

do projecto. De acordo com a equipa técnica do projecto, durante o mês de Julho, a Junta de 

Freguesia de Paranhos (entidade promotora do projecto) cedeu vagas para a inclusão dos 

jovens do projecto nas suas Férias Desportivas; o Sport Club Nun’Alvares promoveu 

demonstrações e aulas de Taekoondo, Ténis e Capoeira, e cedeu vagas para inclusão dos 

jovens do projecto nos seus workshops de ténis; e a Associação Ocupação Sadia do Lazer, 

apesar de não ser um parceiro formal, trabalhou em cooperação com o projecto na realização 

de Jogos Tradicionais. Estas actividades decorreram na Escola Pêro Vaz de Caminha. Na 

Associação Amial-Regado, esteve em funcionamento o CID Livre, espaço no qual os jovens 

puderam utilizar livremente o equipamento informático. 



 

Parceria com a Fundação EDP 

 

No âmbito da parceria recentemente estabelecida entre a Junta de Paranhos com a Fundação 

EDP, pretende-se desenvolver na freguesia um conjunto de acções com impacto social, sob o 

lema “Fazer bem, o bem”. Os projectos a desenvolver têm como público-alvo as crianças que 

frequentam as escolas da freguesia. Estes projectos têm três grandes objectivos: a capacitação 

(dar a construir ferramentas que capacitem os jovens e assim quebrar os ciclos de pobreza) o 

rigor (na aplicação do projecto, na escolha do público-alvo e na assertividade) e a multiplicação 

(se os projectos tiverem impacto podem ser replicados e abranger toda uma comunidade). 

Estabelecer-se-ão para isso projecto-piloto e as acções no terreno, destacando-se, ao nível 

desportivo, o Judo, entre outros na área da cidadania e voluntariado. 

 

 

 

Na rota dos moinhos   

 

 

Cerca de 50 crianças das EB1 de Paranhos 

tiveram no passado mês de Agosto a 

oportunidade de realizar a Rota dos Moinhos, 

em Sandim. Esta visita de estudo, organizada 

pelo Parque Infantil do Amial, no âmbito do 

projecto de animação sociocultural “Férias de 

Verão”, contou com o apoio do Pelouro da 

Educação da Junta de Freguesia de Paranhos, através da disponibilização de um autocarro. Luísa 

Fontes, responsável do Parque Infantil do Amial, referiu ter sido um passeio muito interessante e 

que muito agradou as crianças. 

 

Espaço PSP 

 

Com o advento de mais um ano lectivo, milhares de novos e antigos alunos retomam a sua 

actividade escolar na área da Freguesia de Paranhos, desde o ensino básico até ao ensino 

superior. Com efeito, o início de mais um ano escolar acarreta, para a Freguesia de Paranhos, 

a movimentação diária de milhares de pessoas, em especial no Pólo Universitário da Asprela. 

Aproveitemos portanto este mote para abordarmos um assunto já prometido desde o 1.º artigo 

que escrevemos para este Jornal: o Programa Integrado de Policiamento de Proximidade 

(PIPP) da Esquadra do Bom Pastor. Por definição, o PIPP pressupõe a afectação de recursos 

humanos e materiais a uma área específica de cada Esquadra que, por possuir características 

especiais, necessita de um policiamento especial também, específico para a área e para a 



realidade em causa. O Pólo Universitário da Asprela, 

pelas suas características específicas (ponto nevrálgico 

da cidade, com a movimentação diária de largos 

milhares de pessoas, entre o Hospital de S. João, IPO, 

Universidades, Faculdades, Institutos e Escolas 

Superiores), merece naturalmente uma atenção 

especial por parte da Esquadra do Bom Pastor, tendo 

sido criadas há já vários anos as Equipas de PIPP 

específicas para o policiamento do Pólo Univesitário. 

Estas Equipas, compostas por elementos policiais e 

viaturas especialmente afectas a esta área específica, 

procuram elevar os níveis de segurança da área, 

efectuando contactos próximos com as diferentes 

instituições públicas e privadas, levando a cabo 

policiamento específico de elevada visibilidade e respondendo às ocorrências da área num 

espaço de tempo extremamente reduzido. O sucesso destas Equipas vem sendo medido e 

confirmado ano após ano, com a descida dos índices de criminalidade na sua área específica 

de actuação, o aumento dos níveis de segurança e o auxílio precioso na regularização do 

trânsito. No entanto, e como sempre acontece quando falamos em prevenção, o sucesso 

destas Equipas e do trabalho da PSP depende muito de si, e da ajuda que nos dá ao seguir 

alguns dos conselhos de segurança como os que aqui deixamos de seguida: nunca deixe 

objectos de valor dentro da sua viatura (computadores portáteis, telemóveis, GPS, entre 

outros); estacione sempre a sua viatura em locais bem iluminados e movimentados; 

preferencialmente, instale um alarme na sua viatura; procure nunca circular sozinho(a) na rua, 

em especial durante a noite. Preferencialmente, circule sempre em grupo; quando circular na 

rua, não ostente os artigos de valor que transporta consigo (telemóveis, leitores de MP3, peças 

em ouro, carteira, dinheiro, entre outros. 

Ajude-nos a garantir a sua segurança. Juntos, prevenimos mais! 

 

Ricardo Jorge Caldas Pereira 

Comandante da Esquadra do Bom Pastor | Subcomissário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jornadas Europeias do Património 

Proteger o Património 

 

A Junta de Freguesia de Paranhos integrou a programação das Jornadas Europeias do 

Património com duas iniciativas: uma exposição e tertúlia sobre os lugares de destaque 

da freguesia e uma visita guiada e palestra sobre a Igreja de Paranhos. 

 

No âmbito das Jornadas Europeias do Património, que decorreram em várias cidades do país e 

da Europa, de 24 a 30 de Setembro, com o tema comum “Património: um Mapa na História”, a 

Junta de Freguesia de Paranhos, através do Pelouro da Cultura, organizou duas iniciativas. No 

dia 24 de Setembro, pelas 21h30, realizou na Casa da Cultura de Paranhos uma exposição de 

fotografia e tertúlia “Lugares de Paranhos: a efémera ruralidade e outros registos de um tempo 

antigo”, acção conduzida pelo Prof. Rui Carreira. No dia 25, pelas 16h30, decorreu uma visita 

guiada à Igreja Matriz de Paranhos, com uma palestra proferida pelo Prof. Dr. José Manuel 

Tedim, Vice-Reitor da Universidade Portucalense, que contou com a presença de Alberto 

Machado, Presidente da Junta de Freguesia, e de Raul Oliveira, responsável pelo Pelouro da 

Cultura. 

 

 

Universidade Sénior abre em Paranhos 

Francês, Informática, História, Pintura, Reciclagem, 

Teatro, Coro e Sociologia são algumas das 

actividades disponíveis a partir de Outubro na 

Agitar - Universidade Sénior do Porto, que 

inaugurou no n.º 197 da Rua Hernâni Torres, no 

Porto, no início deste mês, na presença de Alberto 

Machado, Presidente da Junta de Freguesia de 

Paranhos. Cada actividade tem uma carga de um máximo de 2 horas por semana, o que 

permite aos seniores frequentarem o ano lectivo, sem 

prejuízo da sua vida pessoal. Além dos espaços 

próprios para as artes plásticas, a Agitar dispõe de 

uma sala de informática completamente equipada. A 

Agitar é uma associação sem fins lucrativos sedeada 

no Porto. A frequência da Universidade Sénior está 

aberta a todos os cidadãos com mais de cinquenta 

anos. Para mais informações consulte o site: www.agitar.pt. 

 

 

 

Sessão aberta à comunidade 



 

No passado dia 28 de Outubro, a Clínica Pedagógica de Psicologia da Universidade 

Fernando Pessoa, em parceria com a Junta de Freguesia de Paranhos, promoveu uma 

sessão aberta à Comunidade Educativa de Paranhos (encarregados de educação, alunos e 

professores), onde foram abordados temas relacionados com problemas de comportamento, 

divórcio, consumos nocivos, entre muitas outras matérias. A sessão decorreu no Auditório da 

Junta de Freguesia pelas 21 horas e teve entrada livre. 

 

 

MAIS PORTO 

 

Partilhar… boleias!   

Inserido no projecto europeu CiViTAS ELAN (www.civitas.eu), que reúne diversas cidades 

europeias com o objectivo de desenvolver soluções de mobilidade, a Câmara Municipal do 

Porto lidera um projecto-piloto para promover serviços inovadores e sustentáveis de 

transportes, estando a promover o estudo de uma plataforma de mobilidade de transporte 

partilhado – Rota Partilhada – que permite o planeamento e partilha de viagens em carros 

particulares, melhorando a qualidade de vida, reduzindo custos e optimizando recursos dos 

seus utilizadores.  

 

Figuras Ilustres Portuenses 

Está patente na Biblioteca Pública Municipal do Porto a exposição “Figuras Ilustres Portuenses 

na Viragem do Século”. Trata-se de uma mostra bibliográfica no âmbito das comemorações do 

primeiro centenário da implantação da República que tem por objectivo promover o 

conhecimento dos principais aspectos da vida e obra de três figuras portuenses dos finais do 

século XIX e princípios do século XX, que pelo seu pensamento e acção ficaram ligados àquele 

momento histórico.  

 

Jovem Municipal do Porto   

Foi lançado em Setembro o “Cartão Jovem Municipal do Porto”. Com este cartão os jovens 

portuenses, com idades compreendidas entre os 12 e os 29 anos, terão acesso a um conjunto 

de benefícios em produtos e serviços municipais, públicos e privados, assim como às 

vantagens nacionais e europeias inerentes ao Cartão Jovem nacional. O Cartão estará à venda 

no Posto Turismo Centro. 

 

 

 

 

 

Espaço HUB 



Financiamentos e incentivos 

 

No passado dia 28 de Outubro decorreu uma sessão de 

formação, no âmbito da acção Daily Management 4 Entrepreneurs, subordinada 

respectivamente ao tema “Projectos de Financiamento e Sistemas de Incentivo”. Tendo em 

conta que o papel das micro e pequenas empresas em Portugal é fundamental para o 

desenvolvimento económico e social, esta acção destinou-se a  

empreendedores, investigadores, empresários em nome individual e gestores de empresas, na 

busca consciente de soluções e da criação de emprego. Decorreu das 18 às 22 horas e teve um 

custo de 50 euros para o público em geral e de 25 euros para membros do Hub. 

 

Coaching 

Até 13 de Novembro, decorre aos Sábados o Curso de Certificação em Coach e PNL 

(programação neurolinguística). Este curso promove o desenvolvimento da capacidade de 

comunicação, da motivação eficaz, da gestão de equipas. Esta formação é ministrada pela BMind, 

trainer certificada pela International Associacion for NLP e pela Associação Profissional Portuguesa 

de Coaching. Tem um custo de 500 euros para membros do HUB e de 600 para o público em geral. 

 

FAME no feminino 

Está a decorrer até 6 de Novembro uma acção de formação no âmbito do programa FAME 

- Programa de Apoio ao Empreendedorismo Feminino, destinado a mulheres residentes na 

região do Porto. Este programa, desenvolvido desde 2004 pelo IFDEP, visa apoiar a 

criação de empresas promovidas por mulheres.  

 

Pilates 

No dia 16 de Outubro, das 10 às 13 horas, teve lugar um workshop sobre Pilates, 

denominado “Sentir o Corpo, Focar a Mente”. Ministrado por Marta Conceição, instrutora 

certificada neste método, este workshop teve como objectivo demonstrar as técnicas de 

consciencialização corporal, para aliviar tensões musculares e más posturas, promovendo 

uma mente mais calme e relaxada através de exercícios de respiração e meditação. 

 

 

Mostra de velharias, coleccionismo e artesanato 

A mostra “Recordações” realiza-se todos os primeiros Sábado de 

cada mês, no Jardim de Arca d’Água. Esta mostra de velharias, 

artigos de coleccionismo e artesanato é organizada de forma 

tripartida entre o Pelouro da Cultura da Junta de Freguesia de 

Paranhos, a Associação Nortenha para a Promoção de 

Antiguidades e Coleccionismo e pela Federação das Colectividades do Distrito do Porto. A 

próxima feira terá lugar no primeiro Sábado de Novembro (dia 6).  



 

 

 

Rostos de Paranhos 

 

Valorizar o património humano da freguesia foi um dos objectivos da segunda edição do 

Concurso de Fotografia que a Casa de Cultura de Paranhos promoveu em 2010. Homens 

e mulheres que habitam e trabalham na e para a freguesia, nas diferentes áreas 

profissionais, foram o objecto das lentes fotográficas. Os trabalhos vencedores foram 

seleccionados no mês de Outubro. A exposição do concurso decorre na Casa da Cultura 

de 5 a 13 de Novembro, estando a entrega de prémios agendada para o último dia. As 

fotografias vencedoras serão publicadas na próxima edição do Vida de Paranhos. 

 

 

Desfolhada à moda antiga 

Tal como acontece todos os anos, decorreu a 25 de Setembro mais 

uma edição da “Desfolhada à Moda Antiga”. Trata-se de uma iniciativa 

organizada pelo Rancho 

Folclórico de Paranhos, que conta 

com o apoio da Junta de 

Freguesia. O evento decorreu na 

Quinta localizada em frente à 

Igreja da Areosa e integrou a 

tradicional apanha do milho, acompanhada de cantares e dançares 

tradicionais proporcionados pelo Rancho Folclórico de Paranhos. Não 

faltaram os petiscos e o bom vinho para acompanhar as lides. A Junta 

de Freguesia fez-se representar por Alberto Machado, Presidente, e por Raul Oliveira, responsável 

do Pelouro da Cultura. 

 

Dança de Salão em festa! 

O Clube de Dança de Salão do Porto comemorou a 25 de 

Setembro o seu 20.º aniversário. A cerimónia contou com a 

participação de Alberto Machado, Presidente da Junta de 

Freguesia de Paranhos, Vladimiro Feliz, Vereador do Turismo, 

Inovação e Lazer da Câmara Municipal do Porto, Luís Delgado, Presidente Internacional 

(Espanha), e Alfredo Campos, Presidente da Associação Portuense de Dança Desportiva. Do 

programa comemorativo fizeram parte as exibições do Clube de Dança de Salão do Porto e 

da Associação Recreativa e Cultural de Pias (Lousada), a par de um show internacional 

levado a cabo pelos campeões espanhóis de Dança de Salão, contando ainda com Paulo 

Ribeiro e Rui Costa como convidados especiais. 



 

 

 

A Casa em 2011 

 

A Casa da Cultura de Paranhos está já a preparar o programa de actividades para 2011. O ano 

inaugura, em Janeiro, com uma exposição de pintura do Centro de Paralisia Cerebral Campus 

Artes. Em Março, será organizada a mostra de fotografia “Paranhos Ontem e Hoje”, para a qual se 

apela à participação de todos os paranhenses, na cedência de fotografias que reportem a história 

da freguesia. Em Maio, a Casa da Cultura une-se ao HUB Porto na organização da grande Bienal 

Internacional de Pintura e Escultura de Paranhos. Nota ainda para a Exposição Educativa sobre o 

Lobo Ibérico, dedicada aos mais novos, organizada pela Associação da Amizade e das Artes 

Galego Portuguesa, em data ainda a definir. 

 

 

 

CAIXA 

 

Visita aos comerciantes 

A Junta de Paranhos está a realizar um conjunto de visitas aos comerciantes da freguesia 

com o objectivo de auscultar as suas ansiedades e expectativas.  

 

Jornadas Cabo-verdianas 

Decorreram no HUB Porto em Setembro as Jornadas Cabo-verdianas, com o objectivo de 

promover o apoio às comunidades estrangeiras residentes da freguesia, que são neste 

momento numerosas, nomeadamente ao nível de cabo-verdianos, brasileiros e angolanos. A 

sessão solene contou com a presença de Alberto Machado, Presidente da Junta de Paranhos. 

 

Prémio 

A Direcção-Geral da Saúde distinguiu o ilustre paranhense, médico e investigador Daniel 

Serrão com o Prémio Nacional de Saúde pelos “contributos inequívocos” para o 

desenvolvimento da Anatomia Patológica em Portugal e para “o prestígio das organizações 

de saúde”. 

 

 

 

 

 

 

 



Entrevista 

O que é a Associação Portuguesa de Bioética?  

A Associação Portuguesa de Bioética (APB) foi fundada em Julho de 2002 

por um conjunto de especialistas na área da bioética, biodireito e economia 

da saúde. Os seus objectivos essenciais são a investigação, a promoção e 

a difusão da bioética, do biodireito e da economia da saúde, enquanto 

áreas científicas e de intervenção social. Em particular, deve ser realçado o 

papel da APB na organização anual do Congresso Nacional de Bioética. O 

papel do Serviço de Bioética da Faculdade de Medicina do Porto foi decisivo para o surgimento 

desta associação, dado que a maioria dos seus membros fundadores são oriundos da Faculdade de 

Medicina do Porto. Apesar de hoje os seus membros serem provenientes de todo o espaço da 

lusofonia, incluindo o Brasil e outros países de expressão oficial portuguesa.  

A APB orgulha-se, enquanto Organização Não-Governamental, de ter contribuído decisivamente 

para que a sociedade portuguesa tenha evoluído em determinadas áreas socialmente controversas, 

tal como a legalização do Testamento Vital, sugerindo que as Directivas Antecipadas de Vontade 

fossem plasmadas na nossa ordem jurídica. E é com particular satisfação que, volvidos 4 anos, se 

assiste hoje a um debate aberto e plural na sociedade portuguesa sobre este tema, tendo mesmo a 

Assembleia da República colocado na ordem do dia a legalização das Directivas Antecipadas de 

Vontade no nosso país.  

 

De que forma esta Associação pode ser importante para a comunidade em geral e para a 

freguesia de Paranhos onde se integra?  

A importância da APB decorre do facto de que as actividades que desenvolve poderem ser muito 

úteis a todos os cidadãos – quer em termos da promoção dos valores mais representativos da nossa 

sociedade quer do modo como eles pode ser concretizados na prática. Sobretudo, no que respeita à 

protecção dos excluídos da sociedade, dos marginalizados, daqueles que não têm qualquer voz que 

os defenda. Por exemplo, a APB emite regularmente pareceres sobre temas tal como a 

contracepção de emergência, o aborto, os doentes terminais, as pessoas portadoras de deficiência, 

etc. Por outro lado, a APB é também um agente difusor da cultura científica. Difunde a cultura 

científica em Portugal, no Porto e também em Paranhos, dado que a sua sede nacional está 

localizada na Alameda Prof. Hernâni Monteiro. A título de exemplo, o último Congresso Nacional de 

Bioética, que envolveu mais de três centenas de participantes, foi realizado na freguesia. Mas, 

tratando-se de uma associação de abrangência nacional a APB tem pólos dispersos por todo o país 

incluindo na Região Autónoma da Madeira.  

 

Que mensagem deixaria aos leitores?  

A primeira mensagem é a de que o objectivo primordial da APB é a promoção da bioética 

enquanto novo domínio científico e de intervenção social, que mergulha as suas raízes na 

dignidade da pessoa humana e nos seus direitos fundamentais. Sem esquecer a interface com o 

ambiente, a biodiversidade e o dever de protecção dos animais. Outra mensagem é que todos 



somos necessários para promover os valores nucleares de uma sociedade democrática e 

verdadeiramente pluralista. Todos sem excepção devemos estar preparados para lutar com 

determinação pelas causas em que acreditamos e por uma ética verdadeiramente pluralista. 

 

 

Escola de Sta. Cecília 

Música por excelência 

 

A Escola de Música de Sta. Cecília desenvolve um programa de educação musical 

qualificado que merece a melhor atenção dos paranhenses. Das novidades para o ano 

lectivo 2010/2011 destaca-se a actividade de música para bebés. 

 

Desde 2002 que a Escola de Música Santa Cecília proporciona aulas de Piano, Guitarra, 

Educação Vocal, Flauta, Canto, Bateria, Saxofone, Violino e Formação Musical. Os alunos 

integram uma classe de conjunto (Coro e Instrumental Orff), para animação em eventos. Com 

uma média de 60 a 75 alunos por ano, a escola já actuou na Festa do Sol no Museu do Carro 

Eléctrico, no Serviço de Pediatria do Hospital de S. João, no Centro de Dia do Bairro S. João 

de Deus, no Centro Social Paróquia da Areosa, no Auditório Horácio Marçal, em Paranhos e 

no Auditório Magno do Instituto Superior de Engenharia do Porto. A escola tem um corpo 

docente composto por oito professores, uma secretária e um grupo de voluntários que 

assumem a coordenação, promoção e animação da escola. Algumas disciplinas têm acesso a 

exames da reconhecida academia inglesa Associated Board of The Royal Schools of Music. 

 

Música para bebés 

A escola é coordenada por Miguel Araújo, cabendo a direcção pedagógica a Joana 

Guimarães. Este ano, apresenta como novidade um grupo de teatro musical, um grupo de 

música dos 3 aos 5 anos e sessões de música para bebés. Esta actividade funciona uma vez 

por mês, ao Sábado de manhã, com inscrição prévia e lotação de 15 bebés por sessão, 

baseando-se na importância da música para o desenvolvimento da criança e para a promoção 

dos afectos entre pais e filhos. A escola edita a newsletter de música “Staccato” e promove 

internamente o Prémio Mérito e Excelência para galardoar os melhores alunos. Das 

apresentações em agenda, destaca-se nas manhãs dos dias 31 de Outubro e 29 de 

Novembro a animação da Eucaristia na Igreja da Areosa e no dia 11 de Dezembro, pelas 

21h30, na Cripta da Igreja o Concerto de Natal. 

 

Pela nossa saúde! 

 

No passado dia 11 de Setembro, pelas 10h30, teve lugar no Jardim de Arca d’Água, ao ar livre, 

um programa de exercícios em grupo, acompanhados com música. Esta iniciativa, que contou 

com o apoio da Junta de Freguesia de Paranhos, foi organizada pelo ginásio VivaFit, situado 



na Rua Damião de Góis, que proporcionou gratuitamente à comunidade paranhense a 

experimentação de uma modalidade, com vista à promoção da prática regular do exercício 

físico. A modalidade praticada, denominada de BodyVive, integra o exercício aeróbico para 

melhoria da saúde cardiovascular, o treino de resistência para desenvolver a força e 

estabilidade, e exercícios de flexibilidade e mobilidade. 

 

 

 

Caminhar contra a fome 

 

 

O projecto Saber Viver, em parceria com a associação Ajudaris e com a Junta de Freguesia de 

paranhos, promoveu a 16 de Outubro a “II Caminhada de Combate à Fome”. Esta caminhada 

que saiu da Escola Pêro Vaz de Caminha, no Amial, e terminou na Quinta do Covelo, teve 

como objectivo sensibilizar a comunidade para a problemática da 

pobreza e da fome. A inscrição e participação na caminhada 

implicava a doação de um bem alimentar à escolha. Na Quinta do 

Covelo realizou-se depois um peddy paper e outras actividades de 

animação. 

 

 

 

 

 



Bibliotecário/a por um dia 

Todas as quartas-feiras, entre as 9 e as 12h30, a Biblioteca da 

Casa da Cultura de Paranhos abre as suas portas às crianças 

entre os 6 e os 10 anos. O objectivo é dar aos mais novos a 

oportunidade de explorar uma biblioteca, alterar estereótipos 

muitas vezes criados à volta da figura do bibliotecário e 

conhecer o espólio da biblioteca da Casa da Cultura.  

 

 

 

Grande Exposição de Presépios 

 

No âmbito do projecto “Missão 2010”, da Diocese do Porto, o Jornal VERIS organiza a Grande 

Exposição de Presépios, a ter lugar na Casa de Cultura de Paranhos, entre 3 e 15 de Dezembro, com 

o apoio da Junta de Freguesa de Paranhos, a Câmara Municipal do Porto e a Universidade do Porto. 

Mais do que religioso, o Presépio é também um símbolo social e cultural, pretendendo-se nesta 

exposição mostrar as suas transposições, expressões e imagens artísticas. Esta iniciativa está aberta 

a todos os cidadãos (crentes ou não crentes), expondo os seus melhores presépios (tanto comerciais 

como feitos originalmente para o efeito). Os Presépios devem ser entregues na Casa da Cultura entre 

9 e 16 de Novembro. Serão também expostos Presépios de algumas personalidades portuenses. 

 

Revisitar Guerra Junqueiro 

“Revisitar/Descobrir Guerra Junqueiro” é um projecto do Departamento de Som e Imagem da A 

Escola das Artes, da Universidade Católica do Porto, sob a coordenação e direcção científica de 

Henrique Manuel S. Pereira, com o apoio da Comissão Nacional para as Comemorações do 

Centenário da República e a parceria da Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta. Propor 

um novo olhar sobre o poeta de “Os Simples” de forma a fazer-lhe justiça é, pois, o objectivo deste 

projecto. Dotado de um extraordinário poder verbal e beleza rítmica, Guerra Junqueiro (1850-

1923) foi, acima de tudo, poeta-filósofo. Na política foi deputado; afirmou-se como a voz poética da 

República e foi ministro plenipotenciário de Portugal em Berna (Suíça). Notável coleccionador de 

arte, foi também agricultor e destacado viticultor duriense.  

Depois de “A Música de Junqueiro” (livro e CD duplo sobre a obra poética), do DVD Lançamento e 

Concerto “A Música de Junqueiro”, do livro “À Volta de Junqueiro: Vida, Obra, Pensamento”, de 

um site, blogue e mais de uma dezena de videoclipes, o projecto “Revisitar/descobrir” apresentou 

nos últimos meses três novos trabalhos: a exposição biobibliográfica “Guerra Junqueiro, de Freixo 

para o Mundo”, com livro homónimo, e uma edição especial da célebre e popular poesia “A 

Lágrima”, organizada por Henrique Manuel Pereira e ilustrada por Urbano, em edição da Lello 

Editores. Mais informações em:  

http://guerrajunqueiro.wordpress.com 

 



opinião 

 

 

Cultivar o gosto pela Cultura 

 

Por Raul Oliveira  

Pelouro da Cultura da Junta de Freguesia de Paranhos  

 

Convidado a participar na vida autárquica, ou seja, a integrar o executivo da Junta de 

Freguesia de Paranhos e a assumir o Pelouro da Cultura e Património deixado pelo Dr. Pedro 

Sampaio, que hoje dirige o Departamento Municipal de Museus e Património Cultural, é, agora, 

necessário dar seguimento ao seu excelente trabalho, de acordo com a estratégia do 

Executivo. Aceitei o desafio sabendo de antemão que não iria ser fácil, contudo sempre estive 

consciente das responsabilidades que estava a assumir. 

Considero que uma programação cultural heterogénea, onde possamos integrar as 

actividades escolares de domínio cultural e artístico, deve ser o desejo de todos os 

Paranhenses, pois cultivar o gosto pela nossa cultura e património é um dos meus objectivos. 

Conservar e restaurar são duas palavras que acumulam valor, pois se as adoptarmos 

poderemos, hoje, perceber o nosso passado e projectar o nosso futuro. 

Para rentabilizar ainda mais os nossos equipamentos, parcerias e toda a política cultural, 

teremos de reforçar cada vez mais a ligação às entidades da freguesia, como Escolas, 

Universidades, Institutos, Colectividades, Artistas, para além de toda a colaboração da e com a 

Câmara Municipal do Porto. Só assim teremos uma política estruturada e sustentável, que vá 

de encontro às necessidades da população. Esta preocupação deve ser arquitectada dentro de 

uma visão global, pois os indícios de cortes orçamentais que se avizinham para 2011 anunciam 

que devemos trabalhar a nossa criatividade para fazermos mais com menos recursos.     

 

Raúl Jorge Mendes de Castro Oliveira tem 51 anos e trabalha na indústria farmacêutica. A sua 

actividade destaca-se também na vida associativa, enquanto estudante e depois ao nível da 

Associação de Pais da Escola Irene Lisboa, no Conselho Pedagógico, na Assembleia e depois 

na Presidência da entidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



top livros 

 

LA BOTTEGA DEL CAFFÉ 

CARLOS GOLDONI, 1970, Campo das Letras, 2008 

 

A edição da obra em Português “O Café” resulta de 

uma parceria do Teatro Nacional de São João, com 

tradução de Isabel Lopes e Fernando Mora Ramos 

(este último assinando também um interessante 

posfácio). Peça em 3 Actos, com a trama a desenrolar-

se num Café de uma rua de Veneza, junto a um 

Casino, a uma Barbearia e a uma Hospedaria, este é 

um teatro de exteriores também na construção das 

personagens. Com efeito, todos parecem saber tudo 

uns dos outros e querem saber ainda mais, e todos, de 

alguma forma, se comprometem com as outras 

existências, tomando partido, colocando pontos de 

vista, confrontando posições. Os dois “desajustados” 

da trama principal são Eugénio e D. Márcio. Eugénio é um jovem burguês, improdutivo, 

boémio, endividado pelo jogo e dependente daquele vício e do de mulheres: “Dinheiro 

na mão significa jogo, burra de saias, assédio de amor charmoso”; é recém-casado com 

Vitória, o seu contraponto nas virtudes e que faz tudo para o salvar; D. Márcio é o 

viciado na soberba da sua condição de aristocrata, “mentiroso compulsivo”, “predador”, 

o “que se alimenta rapinando a vida de terceiros”. Neste Café desfila, imparável, uma 

“fenomenologia humana desabrida, como se de repente esta praça/café fosse também 

uma ágora, um parlamento, um lugar de polémica público”, refere Fernando Mora 

Ramos no Posfácio, acrescentando - “’O Café’ é de uma modernidade surpreendente, 

modernidade que se traduz também na possível projecção dos espectadores nas figuras 

construídas, projecção familiar, movimento que nasce de um parentesco sentido com 

estas personagens de meados de setecentos, que são como aqueles primos afastados 

que quando conhecidos nos surgem com fisionomia identificável, como se nos 

retratassem também”. Goldoni prova, com esta obra de teatro, que honra e condição 

social nada têm de causa-efeito. É com esta verdade actual, actualíssima aliás, que 

termino, transcrevendo a seguinte passagem: 

Eugénio — “Sois um homem como deve ser e um homem de bem. É uma pena terdes 

este ofício…”. 

Ridolfo — “Eu contento-me com aquilo que o céu me concede e não trocaria o meu 

estado pelo de muitos que têm mais aparência mas menos substância. A mim, na minha 

categoria, nada me falta. (…)”. 

Por Manuela Moreira, Casa da Cultura de Paranhos 



Imagens em exposição 

 

Está patente até 30 de Outubro na Casa da Cultura de 

Paranhos a exposição de pintura e de escultura do 

autor César Carvalho, um artista de renome 

internacional, tendo já exposto em vários países da 

Europa. Subordinado ao tema “Imagens”, o trabalho 

apresentado consiste em esculturas realizadas a partir 

de liga de chumbo, estanho e antimónio, utilizando 

materiais de recuperação. Alberto Machado, Presidente da Junta de Paranhos, marcou 

presença na inauguração.  

 

 

última hora 

 

Verteatro em Novembro 

A próxima edição do VerTeatro decorre já nos próximos dias 5 e 6, 12 e 13 de Novembro. Esta 

13.ª edição deste Festival Internacional de Teatro de Paranhos tem já confirmados alguns 

momentos de relevo, tais como a actuação da companhia Palmilha Dentada, do grupo de 

teatro da Faculdade de Engenharia, bem como uma noite dedicada ao canto e uma 

demonstração de tango argentino, por Fernando José e Alexandra Baldaque. Todas as 

sessões decorrem no Auditório da Junta de Freguesia. 

 

Férias Inatel 

As inscrições para as férias Inatel – uma nova acção que o Pelouro da Acção Social 

proporciona para os seniores da freguesia – decorrem na Junta de Paranhos de 8 a 12 de 

Novembro. As férias decorrem logo de seguida, durante a semana de 5 a 10 de Dezembro. 

  

Centenário da República: nova conferência! 

A Junta de Freguesia de Paranhos e o Jornal VERIS decidiram assinalar este ano o Centenário 

da República com um Ciclo de Debates, intitulado “Entre a Coroa e o Cravo”. Decorreram até à 

data duas sessões: em Abril, com Artur Santos Silva, António Barbosa de Melo, Rui Gomes 

Araújo e moderação de Rogério Gomes, e em Julho, com Marcelo Rebelo de Sousa e 

moderação de Carlos Magno. Segue-se agora, a 28 de Outubro, uma terceira sessão, que tem 

como convidado o jornalista Emídio Rangel, fundador da estação radiofónica TSF e, com 

Francisco Pinto Balsemão, fundador do canal televisivo SIC. A entrada é livre e todos os 

cidadãos são convidados para mais uma noite de reflexão, de cidadania e de comparticipação 

cívica. 


