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Caros Concidadãos,

> INOVAÇÃO E AÇÃO SOCIAL

Dados oﬁciais indicam cerca de 7 mil analfabetos no Porto
Freguesia de Paranhos inicia parceria com vista à alfabetização
> DESTAQUE

Eleições Europeias
Mesas de voto ordenadas por ordem
alfabética - Informe-se!

> DESTAQUE

Contas de 2018 com 99,86% de execução

Ultrapassado o primeiro trimestre de 2019,
entendemos ser tempo, também, de prestar
contas sobre a situação da Junta de Freguesia.
Sobretudo ao nível da execução orçamental, que
é um dos principais indicadores de gestão, dado
que envolve a forma como se utilizam os
dinheiros públicos (de todos nós, nunca é demais
relembrar…) e o cumprimento do programa
eleitoral.
Assim, podemos dizer que, para além da completa
estabilidade financeira da Autarquia, com margem
para continuar a investir e a apoiar projetos e
atividades importantes para as pessoas, a taxa de
execução de 2018 foi de 99,86%.
Significa que no cumprimento rigoroso do que
nos comprometemos a fazer, não há qualquer
alteração ou falha nos compromissos que
assumimos. Esta forma de gerir é, aliás, uma marca
que nos acompanha desde 2002.
Gostaria de aproveitar este editorial do Jornal,
para fazer um apelo à responsabilidade e
cidadania. Como sabem, no ano que decorre
teremos dois atos eleitorais importantes em
Portugal: as eleições europeias e as eleições
legislativas. Qualquer destes atos eleitorais se
reveste de capital importância para a Democracia
e para o rumo que cada um de nós entende que
é o melhor para o país e para a construção – que
é contínua – de um projeto Europeu de
manutenção da Paz, da Solidariedade, do
desenvolvimento económico, do respeito pelo
meio ambiente e pela inclusão de todos os
cidadãos.
Apelamos, pois, a que não nos demitamos do
nosso direito e dever de voto. Não entreguemos
nas mãos de outros a decisão sobre escolhas que
também a cada um de nós dizem respeito. Não
abdiquemos de dar o nosso contributo para que
a nossa voz seja ouvida. O desinteresse, a ausência
e o silêncio são prejudiciais à Democracia. Não
fique em casa nos dias 26 de maio (eleições
europeias) e 6 de outubro (eleições legislativas)!
Uma nota, que julgamos importante, para
informar o seguinte: a partir de agora e já para as
eleições que se vão seguir, o número de eleitor
deixou de vigorar e os cadernos eleitorais vão ser
ordenados por ordem alfabética, o que poderá
levar à alteração da mesa de voto, mas não da
escola (posto) onde costuma votar. O único
documento necessário é o cartão de cidadão.
Basta apresentá-lo no momento de votar.
Quanto às atividades para os próximos meses,
estamos certos que serão do seu agrado, porque
são feitas a pensar em todos! Poderá conhecê-las
melhor na agenda que se encontra também neste
jornal. Participe!
Contamos consigo para
continuar a construir
uma Freguesia para o futuro.

Alberto Machado
Presidente da Junta de
Freguesia de Paranhos

> DESTAQUE

Relatório e Contas de 2018 fechado e com taxa de execução de 99,86%
O Executivo da Junta de Freguesia tem o Relatório
de Atividades e as Contas da Gerência de 2018
prontas para validação da Assembleia de Freguesia,
traduzindo-se este primeiro ano do mandato, num
ano de grande trabalho e de investimento. Este
facto só é possível pelo aprofundado conhecimento
da realidade da Freguesia e das suas necessidades e
pela experiência do Executivo, crucial para manter
o ritmo acelerado de projetos, atividades e
investimentos.
Para melhor informação, segue excerto da nota
introdutória ao referido relatório, que poderá ser
consultado na integra no site da Freguesia:
“A vontade expressa de querer fazer mais e melhor,
consubstância-se na pratica e comprova-se pela
analise cuidada dos números apresentados, de
onde se extrai o compromisso deste Executivo
para com o futuro de Paranhos e dos Paranhenses.
Ao nível da Receita da Freguesia, superamos uma
vez mais o objetivo traçado com um resultado de
106,26%. Foi, por mais um ano, possível arrecadar
receita acima do previsto, criando desta forma uma
margem maior para o investimento tão necessário
nos projetos concretizados e a concretizar.
No entanto, é ao nível da Despesa que
continuamos a apresentar números que nos
orgulham: 99,86%, o que traduz, que a Junta de
Freguesia de Paranhos continua a cumprir com o
que se comprometeu fazer.
Neste capítulo, o da Despesa da Freguesia,
conseguimos atingir a taxa de 100% de execução
do Plano Plurianual de Investimentos, bem como de
99,91% de execução do Plano de Atividades
previsto para 2018.
Gerir uma autarquia como a nossa é uma
responsabilidade que muito nos honra. Fazêmo-lo
de forma rigorosa, transparente e ambiciosa,
cumprindo os nossos compromissos políticos com
os nossos concidadãos e procurando ir mais longe.
Sempre que as competências e os recursos
financeiros nos permitirem, a bem da Freguesia e
dos Fregueses.
No balanço de 2018, podemos referir alguns dos
projetos, atividades e investimentos mais relevantes.
Ao nível Social, destacamos o trabalho de
elaboração do projeto de regulamento do
Programa de Emergência Social. Procuramos as
melhores praticas existentes em outras Freguesias
e em outros Concelhos. O rigor nos critérios e a
transparência na forma, foram preocupações
sempre presentes na elaboração deste documento
estrutural para o futuro do apoio social aos mais
carenciados nesta Freguesia. Não defendendo, nós,
o assistencialismo, sabemos que, por vezes, só ele
resolve a urgência de uma situação ou de um
problema. Por isso também, a candidatura à
renovação do Gabinete de Inserção Profissional, no
sentido de podermos em colaboração com o
Instituto de Emprego e Formação Profissional
contribuir para a capacitação dos Paranhenses em
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situação de desemprego.
O ano de 2018 foi também, de investir na
requalificação da Casa da Cultura, numa
substituição total do telhado e na reabilitação das
fachadas, com a colocação de novas portas e
caixilharias. Naturalmente, no que diz respeito ao
Pelouro da Cultura, as melhores condições deste
espaço contribuem também para a melhoria da
qualidade dos serviços prestados neste
equipamento da Junta de Freguesia.
Neste Pelouro, o destaque continua a ser a aposta
nos eventos de proximidade e nas atividades de
promoção do Património.
Ao nível do Cemitério da Freguesia, tivemos
necessidade de construir jazigos, ossários e
columbários, para fazer face à procura. E fomos
surpreendidos pela necessidade urgente de intervir
na capela existente no centro do “cemitério velho”
que estava, fruto do pouco uso e do tempo, com
problemas sérios no telhado e com infiltrações.
Não podemos deixar de atuar sobre o património
de todos que corria o risco de ser degradar mais.
A vontade de fazer mais na área do Ambiente levou
este Executivo a apostar em 2018 numa
candidatura ao Programa JUNTAr do Fundo
Ambiental, que previa financiamentos para
atividades de promoção de Economia Circular nas
Juntas de Freguesia; a candidatura da Junta de
Freguesia de Paranhos foi a primeira da região
Norte e a única da cidade do Porto a ser financiada
no montante de 21 mil euros. Este projeto teve
como face mais visível a criação de um mercado de
produtos locais, regionais, reciclados e com
vertente sustentável; foram também realizados
workshops sobre reciclagem criativa, formação
ambiental aos funcionários da autarquia e
promoção da troca de brinquedos junto dos mais
novos.
No Empreendedorismo e Inovação, numa vertente
social, foi possível apostar numa parceria no projeto
denominado “Pedalar sem Idade”, promovido pelo
Rotary Porto Portucale Novas Gerações, onde um
grupo de voluntários leva a passear idosos de
Paranhos, pela cidade em bicicletas adaptadas uma
vez por semana.
Ao nível da delegação de competências, 2018 foi
um ano de forte negociação, tendo-se traduzido
esse esforço numa melhoria para 2019 face aos
anos anteriores. Foi possível às Juntas de Freguesia
da Cidade do Porto verem satisfeitas as suas
reinvindicações face à necessidade de atualização
do envelope financeiro, em função das
competências já delegadas, e também iniciado um
processo de Orçamento Colaborativo, no valor de
100 mil euros para cada Freguesia. No entanto,
ainda não foi possível ir ao encontro do desejado,
que entendemos ser fundamental para uma maior
proximidade às populações: uma delegação de
competências em áreas como o Ambiente, a
Educação e a Ação Social.

Ordenação alfabética das mesas
de voto já em vigor
A partir destas eleições, a ordenação das mesas de
voto deixa de ser pelo número de eleitor e passa a
ser por ordem alfabética.
Esta situação pode levar a que algumas pessoas
passem a votar numa mesa diferente daquela a que
estavam habituados.
No entanto, o posto (escola) permanecem os
mesmos:

POSTO A - Escola EB2,3 de Paranhos
POSTO B - Escola EB1 de Costa Cabral
POSTO C - Escola EB2,3 da Areosa
POSTO
(ISEP)

D

- Instituto Superior de Engenharia

POSTO E - Escola EB1 dos Miosótis
POSTO F - Escola EB1 do Bom Pastor
POSTO G - Escola EB1 da Caramila

A Junta de Freguesia disponibilizará informação em
cada posto e os serviços da secretaria estarão
abertos no dia das eleições.

> DESTAQUE

Assinatura do Acordo de Parceria para a implementação do Projeto
Piloto "Percursos de Cidadania, Alfabetização Solidária e Literacias"

Venda de flores e cera no
Cemitério de Paranhos
muda de local
Na sequência da construção de um edifício junto ao
local onde estava a ocorrer a venda ambulante de
flores e cera, junto ao Cemitério de Paranhos, a Junta
de Freguesia decidiu requalificar um espaço antigo
junto ao edifício da secretaria, transformando-o em
dois espaços concessionados para esta pratica
comercial.Consegue-se assim, resolver o problema
do fim da venda ambulante junto ao novo edifício e
mitigar as condições estéticas e funcionais em que
decorria esta prática.Os novos espaços de venda de
flores e ceras, situam-se dentro do Cemitério de
Paranhos, com acesso pela Rua Dr. Manuel Pereira
da Silva nºs. 373 e 377.

A Junta de Freguesia de Paranhos, assinou no dia 12
de março um acordo de parceria denominado
"Percursos de Cidadania, Alfabetização Solidária e
Literacias", com os parceiros Santa Casa da
Misericórdia do Porto, Instituto de Emprego e
Formação Profissional, Escola Artística e Profissional
Árvore, Escola Superior de Educação do Instituto
Politécnico do Porto, Fundação António Manuel da
Mota e Associação Portuguesa de Educação e
Formação de Adultos (APEFA).
Este projeto-piloto, em fase de desenvolvimento na
Freguesia de Paranhos, no concelho do Porto,
constitui uma aposta forte no combate ao
analfabetismo e na promoção da literacia da
população adulta. Neste âmbito, serão promovidas
Oficinas de desenvolvimento de leitura, escrita, e
outras literacias baseadas nas necessidades
quotidianas das pessoas.
O "Percursos de Cidadania, Alfabetização Solidária
e Literacias" é um projeto solidário que conta com
o envolvimento e um compromisso partilhado de
um conjunto de atores locais, referentes e
promotores. Assente na solidariedade individual e
na responsabilidade social das instituições e das

empresas, comporta uma forte vertente de
voluntariado.
Em Portugal existem cerca de 500 mil pessoas
analfabetas, e no Porto são 7 mil. Em Paranhos, a
Junta de Freguesia já iniciou o combate em meados
de março, com o início das Oficinas de
Alfabetização e Literacias, a decorrer na Casa da
Cultura de Paranhos.
Se conhece alguém que não saiba ler ou escrever,
ou que tenha dificuldade em compreender ou
interpretar, não hesite em nos contactar. Nunca é
tarde demais para aprender! Aprender é viver com
liberdade!
Para mais informações contacte a Junta de
Freguesia de Paranhos, qualquer uma das
instituições promotoras, ou no sitio da APEFA, em
www.apefa.org.pt.
A colaboração de TODOS é muito importante, na
divulgação desta oferta para informar quem precisa
ou quer aprender mais. Ajude-nos a chegar a todas
as pessoas que precisam melhorar as suas
competências!

Sessão abertura da oficina de Alfabetização e Literacias, na Casa da Cultura de Paranhos
"Percursos de Cidadania, Alfabetização Solidária e
Literacias", é um projeto-piloto, em fase de
desenvolvimento na Freguesia de Paranhos e
constitui uma aposta forte no combate ao
analfabetismo e na promoção da literacia da
população adulta.
Neste âmbito, serão promovidas Oficinas de
desenvolvimento de leitura, escrita, e outras
literacias baseadas nas necessidades quotidianas das
pessoas.
A sessão de apresentação decorreu na Casa da
Cultura de Paranhos, no dia 14 de março e contou
com a presença de 12 inscritos.
A Junta de Freguesia de Paranhos, o Instituto de
Emprego e Formação Profissional, a Santa Casa da
Misericórdia do Porto, a Fundação Manuel António
da Mota, o Centro Qualifica da Escola Artística
Árvore e a Associação Portuguesa de Educação e
Formação de Adultos (APEFA) são copromotores
no desenvolvimento deste projeto.
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Rastreio Oral Senior +65
No dia 13 de março, a convite do Presidente da
Associação Portuguesa de Saúde Oral e docente da
Faculdade de Medicina Dentária da UP, Acácio
Couto Jorge, um grupo de idosos da freguesia de
Paranhos, participou num rastreio Oral Sénior +65,
que decorreu nas instalações de Consulta Externa
do Centro Reabilitação do Norte em Valadares, Vila
Nova de Gaia.
Uma equipa composta por Professores
Universitários, Mestres em Saúde Oral Comunitária,
Médicos Dentistas e estudantes dos mestrados das
ciências dentárias, realizaram um rastreio para avaliar
o estado geral de saúde oral dos idosos.
Os dados recolhidos serão base de um estudo cujos
resultados serão apresentados no Congresso
Ibérico de Saúde Oral 2019.
Estes rastreios são considerados da maior
importância, pois a cavidade oral é para os médicos
dentistas uma imagem fiel da saúde ou doença do
individuo, considerada até como um sistema de
alerta precoce de doenças.
Uma saúde oral deficitária para além do impacto
económico (com os gastos em saúde) tem impactos
negativos na vida diária dos idosos, nomeadamente

no
desempenho
mastigatório,
que
fica
comprometido, com consequente constrangimento
na escolha dos alimentos, problemas de
comunicação/oralidade
e
perturbações
da
auto-estima.

Na Freguesia de Paranhos a saúde oral é uma
prioridade, desde os mais novos (Projeto Paranhos
Sorridente) até aos mais velhos (Projeto + Saúde
Oral).

Passeios Mensais Ponte de Lima, Leiria e Régua
No primeiro trimestre do ano, o projeto “Passeio
Mensal”, promovida pela Junta de Freguesia, visitou
três locais com características distintas: Ponte de
Lima, Leiria e Peso da Régua.
Em janeiro os nossos seniores puderam visitar a Vila

mais antiga de Portugal, Ponte de Lima. Com vista
ao incentivo de momentos de confraternização e
boa disposição, os participantes tiveram a
oportunidade de conhecer a vila e degustar o
grande petisco da região, o Arroz de Sarrabulho.

Comemoração do Dia Internacional da Mulher em Paranhos
Como já vem sendo habitual, o Presidente da Junta
de Freguesia de Paranhos, Alberto Machado, visitou
no dia 8 de março os Centros de Dia da Freguesia,
para homenagear as Mulheres de Paranhos, no
âmbito do Dia Internacional da Mulher.
Ao longo do 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, Centro Social da
Areosa, Polo Intergeracional de Paranhos e Centro
de Convívio da Gruta de Arca de Água.
Para além deste périplo, o Presidente não esqueceu
todas as colaboradoras desta Junta de Freguesia que
todos os dias dão o seu melhor em prol da
freguesia e seus habitantes, oferecendo uma flor a
cada uma, num gesto de reconhecimento e
valorização do seu trabalho e dedicação por
Paranhos.
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No mês de fevereiro o Passeio Mensal foi a Leiria.
Banhada pelo rio Lis e o Lena, esta cidade propicia a
quem a visita locais inesquecíveis e de raro encanto.
No âmbito da visita houve ainda oportunidde de
visitar o Castelo, património nacional. Para além dos
vários pontos de interesse, a gastronomia regional e
típica portuguesa fez as delícias de todos.
A última visita do trimestre foi a Peso da Régua,
também conhecida apenas por “Régua”. É uma
cidade do Norte de Portugal, situada em
Trás-os-Montes, junto ao Rio Douro, conhecida por
ser a capital da região demarcada que produz o
célebre vinho do Porto. Os participantes puderam
disfrutar das lindíssimas paisagens naturais da região,
visitar a Caves de Vale do Rodo e realizar uma prova
de vinhos. O Alto Douro está classificado pela
UNESCO como Património da Humanidade.
Mais uma iniciativa que contou com a forte adesão
da população e que, para além do seu papel lúdico,
contribuiu igualmente para o enriquecimento
cultural e o combate ao isolamento social.

> AÇÃO SOCIAL

Projeto Cuidadores
A “Cuidadores” é uma associação sem fins
lucrativos sediada no Porto, que dispõe de três
Centros de Apoio ao Cuidador e de uma Linha de
Apoio ao Cuidador. Tem como missão sensibilizar
para a valorização do papel do/a cuidador informal,
independentemente da natureza da dependência
da pessoa cuidada, e prestar um conjunto de
serviços direcionados a quem cuida, interligados
com as respostas locais nas áreas de saúde e social.
A prestação de cuidados a um familiar/amigo com
dependência é, muitas vezes, exigente. O serviço
“Pausas Breves” visa aliviar a sobrecarga do/a
cuidador/a pois a prestação de uma assistência
continuada pode acarretar problemas físicos,
psicológicos, emocionais, sociais e financeiros a
quem cuida. Substituindo o/a cuidador/a por um
período de 2h-3h no dia, através de voluntários
treinados pela Cuidadores que fazem companhia à
pessoa cuidada, permitindo o descanso de quem
cuida, bem como, a possibilidade de ganhar tempo
para si próprio/a, conciliando com a vida pessoal e
profissional. Pode inclusivamente integrar-se
noutros serviços tais como grupos de apoio para
cuidadores e ações de capacitação. Para mais

informações, pode contactar a Associação através
do email geral@cuidadores.pt ou Linha de Apoio
800 242 252 (gratuita).

Colgate – Missão Saúde Oral
em Paranhos
Este ano decorreu a 19º Edição da “Missão da
Saúde Oral”, uma iniciativa da Colgate para assinalar
o Dia Mundial da Saúde Oral, que se celebra no dia
20 de março, através da oferta de avaliações
gratuitas dentárias à população portuguesa. Mais
um ano a Junta de Freguesia de Paranhos foi
convidada a participar, nos dias 21 e 22 de março ,
disponibilizando a sua sede para a realização dos
rastreios e consciencializar os paranhenses para a
prática de hábitos corretos de higiene oral.
Dados demonstram que 45% das crianças até aos 6
anos têm cáries dentárias e que 41% dos
portugueses, em 2018, não fez uma visita ao
dentista/higienista oral, sendo a recomendação dos
profissionais da Saúde Oral de pelo menos uma vez
por ano fazer uma consulta. Para ajudar a mudar
este paradigma, a Colgate iniciou a Missão Saúde
Oral com o intuito de consciencializar a população
para a importância da Saúde Oral, promover a
prática de uma higiene oral saudável e melhorar o
conhecimento relativamente ao estado de Saúde da
população.

> CULTURA

Um Mês... Uma Visita
A iniciativa “Um mês… uma Visita”, pretende
continuar a proporcionar, um contacto mais direto
com o Património, em diferentes vertentes,
permitindo o conhecimento aprofundado de
diferentes espaços do Concelho e da Área
Metropolitana do Porto, bem como agradáveis
momentos de convívio. Dando continuidade a este
Projeto, neste ano, as iniciativas continuarão a
realizar-se sob a forma de Rotas Temáticas, ao
ritmo de uma por mês. No primeiro trimestre já

percorremos a Rota do Vinho do Porto, Rota da
Ciência e Rota da Arquitetura, tendo visitado o
Instituto do Vinho do Douro e do Porto, com
direito a uma prova no final, o Museu do Centro
Hospitalar do Porto, que dispõe de um serviço de
guia fantástico e os Paços do Concelho, com subida
à Torre. Esta última, que por determinação dos
serviços da CMP, possuía vagas limitadas, esgotou
rapidamente, pelo que pretendemos repetir.

> CULTURA

Atividade Formativa
na Casa da Cultura
Diariamente, decorre na Casa da Cultura a
atividade formativa, que abrange largas dezenas de
paranhenses com aulas de Línguas, como Alemão,
Espanhol, Francês, Inglês, Italiano, e Português para
Imigrantes. Se gosta de História e das Estórias da
nossa Cidade, temos Visitas Guiadas ao Porto e
Estórias da História. Para os que gostam de
acompanhar as novas tecnologias, temos aulas de
Informática. Pensando nas questões afetas à saúde,
contemplamos, ainda, no nosso leque de oferta,
Música, Pintura, Pilates e Yoga. É ainda possível vir
experimentar, sem compromisso, as aulas práticas e
caso se adequem às suas necessidades, ainda se
pode inscrever.
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Poesia anda no ar... em Paranhos
Aqueles que participam nas sessões de “A Poesia
anda no ar...” ora no primeiro sábado de cada mês,
na Casa da Cultura, ora no terceiro sábado, num
café da Freguesia, vão percebendo, através das
vozes de Ana Roseira, Eduardo Roseira, Maria de
Lourdes dos Anjos, entre outros, que “a poesia não
é aquela coisa chata”. E quando ouvirem a deixa
“Oh Laurindinha, canta aí qualquer coisinha”,
preparem-se, pois os poemas cantados pela
Laurinda Dias são um encanto. As expressões nos
rostos de quem vive e partilha desta transmissão de
emoções e sentimentos têm ficado registadas pelo
olhar atento de Fernando Gomes, com recurso à
sua câmara fotográfica. Neste ano, o projeto
apresenta-se com uma “nova roupagem”, sendo
que a Poesia pretende continuar a “andar no ar”,
de mãos dadas com a Escola, o Fado, a Pintura, a
História, dando voz a todos aqueles que, no
anonimato, produzem ou, simplesmente, gostam
de ler poesia. Para recomeçar com a melhor das
energias, em janeiro, a poesia foi à Escola EB1/JI do
Agra, fazendo sorrir miúdos e graúdos.

Casa da Cultura: Espaço de Arte

Promovendo a arte em toda a sua diversidade,
estiveram patentes na Sala de Exposições da Casa
da Cultura diferentes técnicas e expressões
artísticas. O primeiro trimestre do ano, arrancou
com o "Talento e Arte" dando a conhecer outros
talentos dos professores do Grupo Coral do Porto.
A “Exposição de Jóias Artesanais” da Manuela Lima
Lobo, além de nos maravilhar com peças muito
bonitas, surgiu bem a propósito para todos aqueles
com dificuldade em encontrar uma peça de joalharia
única para oferecer no “Dia dos Namorados”. Aos
apreciadores, a artista voltará a expor, na Casa da

Cultura, em dezembro. A artista plástica Maló, na
exposição “Expressivamente”, apresentou-nos telas
com apreciável diversidade de temas e grande
expressividade, evidenciando o talento, a
sensibilidade e o bom gosto. Mesmo a terminar o
trimestre, inaugurou a exposição “SilênciARTE”, do
projeto “Silêncio e Arte” orientado por Helena
Paraty. Este destina-se a ensinar a pintar, incentivando
fortemente a que cada um descubra o Poder
Criativo que tem dentro de si mesmo, através da
arte de pintar como forma terapêutica.
Prevê-se a continuação de uma atividade intensa
neste ano, o que nos dá grande satisfação.

Cultura Viva
O Grupo Coral dos Professores do Porto tem
sempre muito prazer em ser Cultura em Paranhos.
Assim, em janeiro de 2019, a Casa da Cultura
recebeu a primeira sessão de sexta-feira ao cair da
tarde. Desta vez foi a Exposição “Talentos e Arte”
cuja inauguração contou com um Concerto do
Grupo Coral. Houve um diálogo entre a arte
canora, os óleos, os acrílicos, as aguarelas e os
chapéus artisticamente decorados e expostos e o
público atento a criar a simbiose entre todos estes
elementos.
Em fevereiro iniciou-se o ciclo anual dedicado ao
Cancioneiro Popular Português. Nada como uma
Rapsódia para, não dando ênfase a nenhuma região
em particular, mostrar as especificidades do nosso
cantinho tão procurado. Do Minho ao Algarve,
realizou-se o respigo das tradições.
Março chegou e Miranda e a Scuola Mirandesa de
L Porto e o Grupo de Pauliteiras do Porto
encantou o público presente, com vontade de
aprofundar a “lhengua mirandesa”, cuja oralidade

tanto cativa quem aprecia estes fenómenos
linguísticos que nos vão unindo na nossa diversidade.
Os concertos também continuaram, como associação
sediada em Paranhos, levamos Paranhos a Gaia ao
Colégio do Sardão e ao Colégio dos Cedros.
Aguardamos o público de Paranhos na última sexta de
cada mês, às 18 horas, na Casa da Cultura e no
Iº Concerto Internacional no auditório Horácio Marçal
a 16 de Junho às 17h30.

Pensar Paranhos em tempos de mudança
Inicio este nosso apontamento por desejar a todos e a
todas os votos de uma Pascoa feliz junto dos vossos, e
que este tempo para os que acreditam, e para os
restantes, seja de reflexão e de procura de caminhos
justos e de luz.
Nas conversas que tenho tido sobre Paranhos reflectidas
já em escritos e em projectos (fico feliz de o nosso estudo
de marketing territorial estar já a avançar) salta a vista de
todos algumas preocupações que devemos encarar de
frente.
A primeira é a do envelhecimento da nossa população
residente e que constitui uma distorção de uma
comunidade que se quer viva e com futuro. Não sendo
atribuição da freguesia (infelizmente só nos querem dar
cadilhos e não responsabilidades com o cheque que deve
acompanhar as mesmas, o centralismo de Lisboa ainda
tem força) não pode deixar de nos preocupar a todos e
que ao nosso modo urge procurar combater.
A segunda preocupação que nos deve fazer pensar, é o
cada vez maior numero de crianças que não residem na
freguesia e que estão nas nossas escolas. Não pelo
motivo egoísta de querer só para os de cá as escolas mas
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porque vem comprovar em definitivo a anterior premissa.
Politicas de natalidade devem ser assumidas por todos, e
sobretudo pelo Estado; e fomentar a natalidade quer
dizer que os habitantes acreditam no futuro da terra onde
vivem e querem viver.
A terceira preocupação é sobre a qualidade dos nossos
espaços habitacionais, urge todos juntos lutarmos para se
criarem também aqui em Paranhos zonas de reabilitação
que promovam a integração e a manutenção de áreas
carenciadas que também as temos. E deve ser feito por
todas as forças politicas junto da CMP procurando de
forma dialogante mostrar a necessidade que Paranhos
também tem e merece.
Esse capital de reivindicação coerente, sustentado e
sobretudo visando ser eficaz tem de ser procurado, e nós,
da nossa parte estaremos prontos a ajudar nessa
demanda dura, assim queiramos somar.
A quarta preocupação tem a ver com a divergência entre
diferentes Paranhos que temos vindo a ver acentuar.
Temos que integrar os estudantes e os que visam obter a
sua qualificação na nossa milha de ouro com a Terra onde
residem e sobretudo estudam. Seria importante

conseguir estabelecer laços e pontes entre a realidade
escolar de ensino superior e os fregueses. Porque não
propor que a nova cooperativa de habitação a ser criada
pela FAP seja em Paranhos e que nela existam espaços de
interligação com a freguesia. parece-nos uma ideia a
pensar.
Por fim deixar a nota que a Assembleia de Freguesia
sobre o Associativismo que tivemos, foi o pontapé de
saída para outras iniciativas que queremos tomar e
visamos implementar, e dela saiu a proposta sufragada
por todos, de se fazer ainda este ano
uma reunião magna das entidades
da Freguesia e apostar na formação
de dirigentes. Foi de facto uma
ideia boa e que ira estou certo ter
concretização futura. A bem de
Paranhos de de todos os que
nela habitam
Paulo Jorge Teixeira
Presidente da Assembleia
de Freguesia de Paranhos
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Concurso “As Mais Belas Cartas de Amor”

Projeto "PEDALAR SEM IDADE"
alargado aos Centros Sociais
Em parceria com o Rotary Clube do Porto
Portucale Novas Gerações, abraçamos o projeto
"Pedalar sem Idade" que, na sua essência, visa
promover passeios, em bicicletas adaptadas, aos
idosos da Freguesia.
Pretende-se com esta ação proporcionar aos
idosos a possibilidade de um envelhecimento ativo,
assente no combate ao isolamento, no

O Concurso de escrita denominado “As mais
belas Car tas de Amor”, aber to a qualquer
cidadão residente em qualquer freguesia ou
união de freguesias do concelho do Por to, teve
elevada taxa de par ticipação dos Paranhenses.
Foram expostas cinquenta e uma car tas de onde
se destacaram, as car tas de Helena Homem de
Melo, com o primeiro prémio, Ana Ferreira,
segundo prémio e a jovem Mar ta Teixeira com o
terceiro prémio. Foram ainda destacadas, com
uma Menção Honrosa, as car tas de Elisabete
Cardoso, Pedro Macedo, Helena Lemos e Eva

Gomes. A inauguração desta exposição ocorreu
integrada com a sessão “A Poesia anda no Ar…
com poemas de Amor”, na qual, os alunos da
Atividade Formativa da Casa da Cultura,
Francisco Andrade, Valdemar Ribeiro e Hermínia
D´Éça leram poemas de amor em Inglês, Francês
e Italiano. O encerramento desta exposição
deu-se com um encontro sobre as origens dos
Lenços de Namorados dinamizado pela
professora de História, Helena Costa, também
nossa aluna, e pela Professora de Bordados
Maria do Céu Cacheira.
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envolvimento da comunidade e no voluntariado e
generosidade dos cidadãos.
Dado o sucesso obtido, numa fase inicial onde a
Junta de Freguesia proporcionou diretamente aos
seus utentes este projeto, foi decidido alargar esta
ação aos utentes dos Centros Sociais da Freguesia,
proporcionando assim a mais pessoas a
possibilidade de um reencontro com o passado,
lembrando a cidade, as memórias e a partilha de
histórias.

Projeto Entrelaçar
Em janeiro o projeto entrelaçar levou pais e filhos a
uma visita guiada por uma das instituições mais
antigas da cidade do Porto, o Batalhão de
Sapadores Bombeiros do Porto. A sua origem
remonta a 1513, contudo apenas em 1946 é que foi
atribuída a designação de BSP.
Foi dada a conhecer a história dos BSP, as suas
primeiras viaturas de combate aos fogos e
posteriormente as mais modernas utilizadas nas
operações de socorro. O funcionamento de
algumas ferramentas mais específicas, como por
exemplo, as utilizadas em operações de
desencarceramento e as escadas auto-magirus
foram explicados aos presentes. As crianças tiveram
ainda a oportunidade de ver e experimentar fatos e
capacetes para proteção contra o fogo.

Para finalizar a visita as crianças tiveram ainda a
oportunidade de conhecer o interior de algumas
viaturas e manusear uma mangueira para combate
ao fogo.
No dia 23 de fevereiro e aproveitando a
aproximação ao Carnaval, o músico percussionista,
pesquisador e educador, Paulo Kayma dinamizou
um workshop na Casa da Cultura de Paranhos,
intitulado “instrumentos de percussão e ritmos
brasileiros”.
A partir de objetos do quotidiano (garrafas de água,
grãos de milho, baldes, caricas), pais e filhos
construíram 3 instrumentos de ritmo que no final
foram utilizados para uma pequena atuação. Foi
uma manhã com muita animação!
Em março, o Projeto Entrelaçar decidiu apresentar

o movimento Upcycling, que é basicamente o
reaproveitamento de objetos e materiais para criar
novos produtos, muitas vezes com funções
diferentes, mas sem alterar as características
principais do objeto original.
Pais e filhos ficaram a saber que o upcycle de
objetos reduz a quantidade de resíduos produzidos,
evita gastos de água e energia e evita ainda que se
comprem novos objetos, gastando recursos. É
complementar à reciclagem e um exemplo prático
da Economia Circular.
A oficina dinamizada pela “Era uma Vez”, sensibilizou
os presentes para o conceito de Upcycling Project
e ensinou pais e filhos a transformar uma caixa de
fruta num teatro de sombras, decorado e
personalizado ao gosto e criatividade de cada um.
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Atividades para o próximo trimestre!

ABRIL
Um Mês... Uma Visita!
Dia 5 | 14h30 (J.F. Paranhos)
Rota da Arquitectura – Visita guiada ao
Palacete dos Viscondes de Balsemão
Custo: Gratuito
Inscrição: Casa da Cultura de Paranhos
Projeto Entrelaçar
Dia 6|10h00
Visita guiada ao Museu Nacional de
Imprensa
Para pais e filhos das escolas básicas de
Paranhos
Inscrição obrigatória, a partir do dia 25
de março, através do seguinte link:
https://bit.ly/2RZgbg0
Mais informações: geral@jfparanhos.pt
Poesia anda no ar... com Poetas
com nome de Rua
Dia 6 | 16h00
Convidado Prof. César Silva
Entrada livre
Casa da Cultura de Paranhos
Mostra de Artesanato
Dia 6 | 16h00
De Maria Luz Morais
Patente até 13 de abril
Entrada livre
Casa da Cultura de Paranhos
Fado à Porta
Dia 6 | 17h00
Entrada livre
Futebol Clube Amial Regado | Bairro do
Regado, Bl. 9, Cave - Paranhos
“O Cinema e a Poesia de Júlio
Allen Vidal”
Dia 13 | 16h00
Convidados especiais: Fernanda Grilo
"Teresinha" do filme Aniki Bobó de
Manoel de Oliveira, Luís Costa e Rui
Gabriel Sá
Entrada livre
Casa da Cultura de Paranhos
Comemoração da Páscoa
Dia 16 | 14h30
Centro de Convívio da Gruta de Arca
de Água
Comemoração do 25 de Abril
Dia 25 | 10h00
Centro de Convívio da Gruta de Arca
de Água
“Porque hoje é sexta...” – Ilhas de
Bruma
Dia 26 | 18h00
Grupo Coral dos Professores do Porto
Entrada livre
Casa da Cultura de Paranhos
Exposição de Fotografia de
António Fortuna
De 27 de abril a 10 de maio
Entrada livre
Casa da Cultura de Paranhos

MAIO
Poesia anda no ar... com Fado, na
voz de Delfim Costa
Dia 4 | 16h00
Entrada livre
Casa da Cultura de Paranhos

Fado à Porta
Dia 4 | 17h00
Entrada livre
União Francos Figueirense | Rua de S.
Dinis, 180 – Paranhos

Fado à Porta
Dia 1 | 17h00
Entrada livre
Casa do Salgueiros | Rua Leonardo
Coimbra, 182 – Paranhos

Lançamento do livro “O Sonhador”
Dia 4 | 17h30
De José Ribeiro da Costa
Entrada livre
Casa da Cultura de Paranhos

Exposição Individual de Pintura
De 8 a 21
De Helena Paraty
Entrada livre
Casa da Cultura de Paranhos

Inscrição no Passeio Anual 10 de
Junho
Dia 6 | 9h00
Reformados e Pensionistas, recenseados
em Paranhos
Custo: Gratuito (transporte e almoço
incluído)
Auditório da Freguesia de Paranhos

Passeio Anual 10 de Junho
Dia 10
Qta D. Adelaide - Valpaços
Reformados e Pensionistas, recenseados
em Paranhos
Custo: Gratuito (transporte e almoço
incluído)

Passeio Mensal a Santiago de
Compostela
Dia 8 – Inscrição
Dia 14 – Saída da Junta
Dia 16 – Saída do Regado
Dia 21 – Saída da Areosa
Recenseados em Paranhos
Custo: 15,00€ (transporte e almoço
incluído)
Auditório da Freguesia de Paranhos

Inscrição ATL Férias de Verão
Dia 11 a 18
Vagas limitadas
Junta de Freguesia de Paranhos

Encontro de Música Tradicional
Dia 12 | 15h00
Entrada livre
Auditório da Freguesia de Paranhos
Um Mês... Uma Visita!
Dia 17 | 14h30 (J.F. Paranhos)
Rota dos Jardins – “Conhecer o Parque
do Covelo na óptica do Centro de
Educação Ambiental”
Custo: Gratuito
Inscrição: Casa da Cultura de Paranhos
Projeto Entrelaçar
Dia 18|10h00
Visita guiada ao Museu do Carro
Elétrico
Para pais e filhos das escolas básicas de
Paranhos
Inscrição obrigatória, a partir do dia 2
de maio, através do seguinte link:
https://bit.ly/2UWvzeU
Mais informações: geral@jfparanhos.pt
“Books Help!” – Feira do Livro
Solidária
Dia 18 e 19 | 10h00-19h00
Entrada livre
Rua Dr. Eduardo Santos Silva (entre a
Igreja e a Escola da Areosa)
Exposição dos Alunos Finalistas da
Escola Filipa de Vilhena
De 24 a 31
Entrada livre
Casa da Cultura de Paranhos
“Porque hoje é sexta...” – Papoilas
ao Vento
Dia 31 | 18h00
Grupo Coral dos Professores do Porto
Entrada livre
Casa da Cultura de Paranhos

Inscrição na Sardinhada de S. João
Dia 13 – Inscrição
Dia 19 – Saída da Junta, Regado e
Areosa
Recenseados em Paranhos
Custo: 15,00€ (transporte e almoço
incluído)
Auditório da Freguesia de Paranhos
Inscrição Férias Desportivas’ 19
Dia 14 | 9h00
Para crianças e jovens dos 8 aos 16
anos
Vagas limitadas
Junta de Freguesia de Paranhos
Um Mês... Uma Visita!
Dia 14 | 14h30 (J.F. Paranhos)
Rota do Património Religioso – Visita
guiada à Igreja de São José das Taipas,
Museu e Catacumbas
Custo: Gratuito
Inscrição: Casa da Cultura de Paranhos
Poesia anda no ar... fora de portas!
Dia 15 | 16h00
Entrada livre
Confeitaria Pérola Jovem | Rua Agra do
Amial, 139 – Paranhos
Projeto Entrelaçar
Dia 22|12h00
Piquenique de encerramento do Projeto
Entrelaçar, na Quinta do Covelo
Para pais e filhos das escolas básicas de
Paranhos
Inscrição obrigatória, a partir do dia 3
de junho, através do seguinte link:
https://bit.ly/2E9SvSw
Mais informações: geral@jfparanhos.pt

ATIVIDADES PERMANENTES
HIDROGINÁSTICA
2ª e 6ª | 11h00
3ª | 09h00
4ª | 10h30 e 15h00
5ª | 10h30
Ginásio Holmes-Place
TARDES DE BAILE
3ª | 14h30
Parceria com a Associação de Ocupação
Sadia do Lazer (AOSL)
Centro Convívio Gruta de Arca de
Água
PEDALAR SEM IDADE
4ª | 14h00-16h00
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), nas mais diversas temáticas,
cujo acesso está condicionado pelo
horário da atividade formativa.
Horário de funcionamento:
2ª e 3ª | 09h30 às 12h00
4ª I 9h30 às 10h30
6ª | 14h00 às 16h30
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

Arraial de São João
Dia 23 | das 16h00 às 03h00
Entrada livre
Largo do Campo Lindo

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.

JUNHO

Exposição de Pintura
De 29 de junho a 12 de julho
De Helena Lemos
Entrada livre
Casa da Cultura de Paranhos

Siga-nos em:
www.jfparanhos-porto.pt
www.facebook.com/JFParanhos

Poesia anda no ar... com Maria
Beatriz Santos e Ainda Dinis
Sampaio
Dia 1 | 16h00
Entrada livre
Casa da Cultura de Paranhos

Concerto do 31º Aniversário do
Grupo Coral
Dia 31 | 17h30
Grupo Coral dos Professores do Porto
Entrada livre
Auditório da Freguesia de Paranhos

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

Subscreva a nossa NEWSLETTER
através do e-mail: gci@jfparanhos.pt
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