
Caros Paranhenses e caros Amigos,

Face ao tempo de distribuição do nosso jornal 
ele chegará a uns, ainda antes do Natal e a 
outros, já em pleno ano de 2021. 
Não restam dúvidas para ninguém que o 
Natal e a Passagem de Ano 2020-2021 são 
diferentes e, esperamos, irrepetíveis! Como 
diferente foi o ano de 2020, que esperamos 
possa também ele, vir a ser irrepetível.
Diferente porque os convívios com Amigos e 
Família são quase inexistentes. Os abraços 
que se trocam nesta época, não têm lugar. A 
alegria transbordante de casas cheias, sorrisos 
e conversas sobre as décadas de vida um de 
nós, é diferente. Talvez mais saudosa, talvez 
mais triste, talvez mais isolada. O que nos 
resta, então?
Em primeiro lugar, a aceitação desta dura 
realidade! Foi assim este ano. Depois e de 
acordo com as convicções de cada um, sejam 
elas quais forem, a Fé! Não apenas a Fé no 
Deus dessas nossas convicções, mas também 
a Fé na nossa resistência, na nossa 
solidariedade, na nossa resiliência.
Temos também todos – à distância ou em 
proximidade – de nos preocupar uns com os 
outros. E se estivermos com saúde, já é uma 
boa notícia e um princípio para ter esperança 
no novo ano.
É certo que teremos também saudades dos 
que já partiram, sobretudo daqueles que 
foram ceifados por esta doença. Mas resistir e 
estarmos solidários com os outros, é uma das 
formas de homenageá-los!
Irrepetível, porque tudo faremos, à escala 
planetária, para que as nossas vidas e as 
próximas Festas Natalícias voltem à sua alegria 
e dimensão seculares.
No que diz respeito ao futuro e enquanto 
Autarquia, enquanto Junta de Freguesia de 
Paranhos, esperamos voltar brevemente à 
concretização de todos os projetos e 
atividades que ficaram adiados. Do Desporto 
à Juventude, da Cultura ao Associativismo, da 
Educação ao Lazer.
Mas estes foram e são os tempos de apoio e 
políticas sociais de urgência e de emergência, 
das quais não abdicamos de dar prioridade! 
Sabemos o caminho que temos para trilhar, 
sabemos o que não foi possível fazer, mas 
sabemos que em primeiro lugar estão sempre 
as pessoas e as suas dificuldades.
Deixo-vos uma mensagem de confiança: no 
futuro próximo, na Ciência e na possibilidade 
de brevemente estarmos todos juntos nos 
espaços desportivos, nos Jardins, nas Escolas, 
na Casa da Cultura e no Auditório da Junta, 
nas Festas da Freguesia…

Até lá, desejo que o Novo 
Ano nos traga tudo de bom, 
sobretudo a Saúde, a Alegria 
e o Convívio.
Contamos consigo!

Um abraço amigo
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Terapia Assistida por Animais,
uma aposta de sucesso!

Alberto Machado
Presidente da Junta de
Freguesia de Paranhos

Casa da Cultura recebe Books Help! 
Cultura e Solidariedade juntas

Alteração dos locais das Assembleias
de Voto (ver última página)
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> DESTAQUE

Requalificação do Polidesportivo Exterior do São Tomé   

O presidente da Junta, Alberto Machado esteve no 
bairro de São Tomé para avaliar a conclusão das 
obras de requalificação do ringue. Este 
equipamento polidesportivo é agora gerido pela 
Junta de Freguesia, na sequência da delegação de 
competência por parte do Município do Porto. 
Fruto dessa transferência de gestão, a Junta de 
Freguesia requalificou todo o espaço do ringue, 
balneários e ginásio, estando esse equipamento, a 

Quis o acaso que 28 anos depois o atual 
Executivo da Junta de Freguesia de Paranhos 
conseguisse resolver o problema criado por uma 
escritura de usucapião erradamente efetuada em 
5 de novembro de 1992.
Assim, a 3 de novembro de 2020, foi escriturado 
definitivamente, o terreno sito no gaveto das 
ruas Dr. Manuel Pereira da Silva com a Dr. 

Aquisição do terreno do Crematório

Roberto Frias, onde atualmente está implantado 
o Crematório de Paranhos, a favor da nossa 
Freguesia, aumentando, desta forma, o 
património imobiliário da Freguesia.
Um terreno que esteve registado duplamente a 
favor da Universidade do Porto e da Freguesia 
de Paranhos e que só com a construção do 
crematório, inaugurado a 7 de março de 2015, 

foi possível descobrir o erro e dar início a um 
processo negocial para encontrar uma solução 
para este problema.
Desse processo resultou a aquisição do terreno 
à Universidade do Porto pela Junta de Freguesia, 
pelo valor de 156.000€ pagos em 5 prestações 
anuais de 31.200€ que, tendo começado a ser 
pagas em 2016, terminaram este ano de 2020, 
com a consequente escritura que estamos a 
celebrar.
Um esforço financeiro da Junta, sobretudo num 
cenário de alteração substantiva do projeto inicial 
do Tanatório de Paranhos (que teve de ser 
reduzido, face à escassez de recursos financeiros) 
ao projeto que está hoje em obra e que prevê a 
construção de um complexo funerário com 
capelas mortuárias.
Passados tantos anos, a Junta mostra uma vez 
mais a sua postura de “pessoa de bem”, 
defendendo os interesses da Freguesia e da 
população.
Por vezes, nem tudo corre como imaginamos na 
gestão da causa pública e surpresas, ainda que 
desagradáveis como foi esta, podem acontecer. 
Cabe a quem gere no presente, resolver também 
os problemas do passado, para que no futuro nos 
possamos orgulhar sempre desta nossa Freguesia.

partir deste momento, à disposição de todos.
Mal a evolução da pandemia permita, será ativado o 
ginásio e iniciada a prática desportiva das crianças e 
jovens da comunidade com diferentes atividades.
Será a Junta de Freguesia, diretamente, a gerir este 
equipamento, pelo que para qualquer assunto 
relacionado com o mesmo, deverá contactar-nos: 
22 502 00 46 ou geral@jfparanhos.pt
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Em virtude da pandemia COVID-19 e no sentido 
de garantir o cumprimento das regras da DGS 
foram introduzidos um conjunto de alterações:
1º Foram criadas mais mesas de voto para que o 
número de eleitores por mesa não ultrapasse 
sensivelmente os 1.000 eleitores.
2º Foram alterados alguns locais de voto, 
nomeadamente aqueles situados nas escolas de 1º 

Foram criadas mais mesas de voto para que o número de eleitores
por mesa não ultrapasse sensivelmente os 1.000 eleitores.

Em virtude da pandemia COVID-19 e no sentido de garantir o cumprimento 
das regras da DGS foram introduzidos um conjunto de alterações:

Foram alterados alguns locais de voto, nomeadamente aqueles
situados nas escolas de 1º ciclo, para garantir que o acesso às
secções de voto se faz em espaços mais amplos, em maior
segurança e de acordo com as recomendações das Autoridades de
Saúde. Os novos locais situam-se nas Escolas do 2º e 3º Ciclos.
Espaços maiores e que possuem melhores condições para
cumprimento das normas da DGS.

Foram criados circuitos de entrada e saída dos eleitores nas
escolas, por forma a reduzir o cruzamento de eleitores.

Foram afastadas todas as mesas de voto afim de se evitar a
acumulação de pessoas, sobretudo nos corredores, e serão
utilizados espaços mais amplos, nomeadamente pavilhões
gimnodesportivos e diferentes blocos de salas de aulas nas
diferentes escolas.
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Estas alterações visam:
- evitar aglomerações nos acessos às mesas de voto;
- evitar os corredores mais estreitos das escolas do 1º ciclo;
- garantir o distanciamento físico dos eleitores;
- garantir locais de votação (escolas) com maior espaço exterior para
possibilitar que as filas se desenvolvam com espaçamento, no exterior dos
locais de voto;
- possibilitar maior acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionada.

ALTERAÇÃO
DOS LOCAIS DAS
ASSEMBLEIAS DE VOTO

ciclo, para garantir que o acesso às secções de voto 
se faz em espaços mais amplos, em maior segurança 
e de acordo com as recomendações das 
Autoridades de Saúde. Os novos locais situam-se 
nas Escolas do 2º e 3º Ciclos. Espaços maiores e 
que possuem melhores condições para 
cumprimento das normas da DGS. 
3º Foram criados circuitos de entrada e saída dos 

eleitores nas escolas, por forma a reduzir o 
cruzamento de eleitores.
4º Foram afastadas todas as mesas de voto afim de 
se evitar a acumulação de pessoas, sobretudo nos 
corredores, e serão utilizados espaços mais amplos, 
nomeadamente pavilhões gimnodesportivos e 
diferentes blocos de salas de aulas nas diferentes 
escolas. 
Estas alterações visam:
- evitar aglomerações nos acessos às mesas de voto;
- evitar os corredores mais estreitos das escolas do 
1º ciclo; 
- garantir o distanciamento físico dos eleitores;
- garantir locais de votação (escolas) com maior 
espaço exterior para possibilitar que as filas se 
desenvolvam com espaçamento, no exterior dos 
locais de voto;
- possibilitar maior acessibilidade a pessoas com 
mobilidade condicionada.
Veja as alteracões efetuadas na última 
página deste jornal.> AÇÃO SOCIAL

- + Saúde Oral
O programa “+Saúde Oral”, promovido pela Junta 
de Freguesia de Paranhos e a Clínica Pedagógica de 
Medicina Dentária - Universidade Fernando Pessoa, 
destina-se a todos os cidadãos (adultos e crianças), 
residentes nesta freguesia, que apresentem uma 
situação económica desfavorável ao 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.

Para beneficiar deste protocolo deverá dirigir-se ao 
Gabinete de Serviço Social para uma avaliação da 
sua situação económica, devendo apresentar os 
documentos referentes a todos os elementos do 
seu agregado familiar, nomeadamente os 
documentos identificativos, comprovativos dos 
rendimentos e comprovativos das despesas 
mensais.
Para mais informações: 22 502 00 46 ou 
servico.social@jfparanhos.pt

Alteração dos locais das Assembleias de Voto

Programa Integrado de Assistência ao Domicílio – Serviço de Teleassistência

O Programa Chave de Afetos é uma solução 
integrada com componente tecnológica e humana 
que monitoriza as pessoas idosas de forma 
contínua, contribuindo para uma diminuição do 
isolamento sénior.
Promove a inclusão social e as relações afetivas, 
potenciando um sentimento de segurança 
subjetiva, essencial para a permanência no seu 
domicílio, evitando a institucionalização involuntária 
e custos associados.
O programa propõe três eixos de intervenção que 
se complementam e beneficiam os utentes, a rede 
de suporte, o Estado e a comunidade:
- Sinalização de casos de idosos em risco e o 
desenvolvimento de diagnóstico social - assegurado 
pelo trabalho de proximidade e em rede de 
parceiros sinalizadores;
- Serviço de teleassistência - dispondo de um 

dispositivo conveniente e de fácil utilização, inclui 
múltiplas funções, nomeadamente acesso 
automático a um operador disponível 24 horas por 
dia e 365 dias por ano;
- Acompanhamento de voluntários (visitas semanais 
ou quinzenais) - tem por base o interesse e o perfil 

da pessoa idosa, com o objetivo de estimular a 
convivência e a participação em atividades dentro e 
fora do domicílio, promovendo a socialização e os 
afetos; dada a situação de saúde pública atual e a 
necessidade de distanciamento social, não são 
realizadas as visitas presenciais, apenas contactos 
telefónicos.
O projeto tem como público-alvo pessoas isoladas 
com 65 ou mais anos, com inexistente/insuficiente 
retaguarda familiar, residentes na Freguesia de 
Paranhos, com rendimento médio mensal até 650€.
Este programa é uma parceria conjunta entre a 
Misericórdia do Porto, o Município do Porto e a 
Junta de Freguesia de Paranhos.
Para beneficiar do programa deverá contactar o 
Gabinete de Serviço Social da Junta de Freguesia de 
Paranhos, através do 22 502 00 46 ou 
servico.social@jfparanhos.pt

Este projeto funciona desde 2015, através do 
aproveitamento de excedentes alimentares em 
boas condições, num trabalho articulado com 
IPSS’s, Universidades, Hospitais e Empresas, que 
posteriormente são distribuídos por cidadãos 
referenciados com carências. Atualmente já 
foram apoiados muitos agregados familiares da 
freguesia de Paranhos.
Os interessados em fazer doações ou em obter 
mais informações, deverão contactar a Junta de 
Freguesia de Paranhos, através do e-mail: 
servico.social@jfparanhos.pt
Ajude-nos no combate ao desperdício alimentar!

Movimento Paranhos Zero Desperdício 



se traduz, por exemplo, através da doação de 
equipamentos de proteção individual.”.

Associação para o 
Desenvolvimento 
de Atividades 
Relacionadas com
a Solidariedade 
(ADARSOL)
Constituída como 

Associação em 1983 e como IPSS em 2004, tem 
como valências a Creche, o Centro de Convívio e 
o Movimento Paranhos Zero Desperdício.
Para a ADARSOL “a articulação interinstitucional é 
um pilar essencial para a ação social na freguesia de 
Paranhos”, sendo “determinante a interação quer 
com as instituições locais quer com a Junta de 
Freguesia, designadamente na situação atual de 
pandemia que estamos a atravessar. Essa interação 
possibilita a troca de informações rápida, o acesso 
a materiais de proteção individual para os 
colaboradores e ainda facilita a comunicação com 
as autoridades locais de saúde. Este trabalho em 
parceria contribui, assim, para a eficácia dos 
procedimentos e para uma atuação intencional.”.

Associação Nova Aurora na Reabilitação e 
Reintegração Psicossocial (ANARP)
Fundada em 1994, esta instituição tem como base 
de atuação o Fórum Sócio-Ocupacional (Saúde 
Mental) e um Centro Infantil (creche, pré-escolar e 
CATL).
Para a ANARP a participação na Comissão Social 
de Freguesia de Paranhos “tem-se revelado 
importante enquanto espaço de partilha de 
conhecimentos e recursos institucionais da 
comunidade envolvente, promovendo a criação de 
sinergias e movimentos de entreajuda. A 
articulação entre as diversas instituições que a 
compõem permite a conciliação e 
complementaridade das atuações, potencializando 
recursos e agilizando processos de intervenção. 
Tem sido particularmente importante no 
momento de pandemia que vivemos, pela procura 
de respostas às necessidades das instituições, que 
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> AÇÃO SOCIAL

Movimento Transformers em Paranhos

A Escola de Superpoderes Sénior (ESS) do 
Movimento Transformers é um espaço onde 
grupos de aprendizes séniores, que carinhosamente 
chamamos de "Nossas Avós", adquirem diferentes 
talentos com mentores voluntários e desenvolvem 
competências sociais para transformarem a sua 
comunidade. 
Os mentores são aqueles que inspiram e partilham 
o seu talento com as avós, pelo menos uma vez por 
semana, com o principal objetivo de fazer com que 
o grupo de aprendizes use esse talento para 
transformar positivamente a sua comunidade, 
através de uma ação de retorno à comunidade. 
Com esta intervenção, pretende-se essencialmente 
combater o   problema do isolamento sénior, da 
solidão e da inatividade que este grupo social 
apresenta aos olhos da comunidade; desta forma 
pretende-se capacitar a população sénior para ser 
um agente de mudança nas suas comunidades. 
Com este trabalho de continuidade pretende-se 
promover atividades diferenciadoras que 
potenciem os talentos individuais e que potenciem 
o valor das aprendizagens, mostrando que estas 
atividades decorrem de ambientes seguros e de 
partilha, que permitam aos séniores uma maior 
participação e envolvimento na comunidade.  
Todos os meses um "tema mestre" comanda as 
atividades, para que o grupo passe por diferentes 
experiências e adquira mais conhecimentos:
- Novembro: Especial pandemia;
- Dezembro: Sustentabilidade e "Recuerdos" de 
Natal;
- Janeiro: Exercício Físico Sénior;
- Fevereiro: me, myself and I: amor próprio e "fruta 
da idade";
- Março: Juventude, Idade e Beleza;
- Abril: Consciência política;
- Maio: As novas tecnologias: utilização segura, 
inclusiva e responsável das tecnologias online;
- Junho: Envelhecimento ativo.
Aqui o nosso grupo de Avós Transformers tem 
sempre um papel ativo e espaço para:
- ser criativo/a;
- acrescentar e sugerir ideias e atividades;
- partilhar gostos;
- sugerir talentos e experiências que gostariam de 
ter;
- partilhar o estado de alma em relação à forma 
como se sente e como sente que a atividade está 
a fluir.
Poderá seguir as atividades em 
https://www.facebook.com/JFParanhos e obter 
mais informações em 
https://www.movimentotransformers.org/

> INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE

Terapia assistida por animais

Neste ano letivo (2020/2021), a Junta de Freguesia 
de Paranhos continua a proporcionar aos Centros 
de Apoio à Aprendizagem das Escolas EB2,3 Pêro 
Vaz de Caminha e da Areosa, a terapia assistida por 
cães, em colaboração com a Associação Ladra 
Comigo, beneficiando cerca de 20 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.
Ao longo dos últimos meses foram promovidas 
competências de auto-cuidado através do cuidar 
do cão. Os alunos foram desafiados a escovar os 
cães, a dar banho seco com espuma e a enfeitar os 
cães com molas e laços coloridos. Através deste 
tipo de atividade é possível trabalhar a noção das 
cores, bem como a motricidade fina.
Ao longo das sessões é possível verificar a interação 
entre o aluno com o cão, permitindo trabalhar 
aspetos como a atenção, concentração nas tarefas, 
a autonomia, o cumprimento de regras e limites e 
adequação comportamental.
Desde a implementação do projeto é notório a 
evolução de cada um dos casos assistidos, daí a 
aposta na continuidade desta iniciativa por parte da 
Junta de Freguesia de Paranhos.

O projeto “Entrelaçar” é já uma referência do 
Pelouro da Educação da Junta de Freguesia de 
Paranhos. Desde 2011 que tem como principal 
objetivo estreitar laços entre pais e filhos através da 
participação conjunta em atividades lúdicas, 
pedagógicas e inovadoras, que aliam diversão e 
conhecimento.
Apesar das limitações impostas pela pandemia, no 
dia 14 de novembro decorreu na Casa da Cultura 
de Paranhos a primeira atividade do Projeto, que 
consistiu numa ação de sensibilização e alerta para 
os mais novos e respetivos pais, sobre os perigos 
da internet.
Dinamizada por Sérgio Rosa, do Instituto 
Português do Desporto e Juventude, esta ação 
“Naveg@s em segurança” foi acompanhada 
presencialmente por pais e filhos mas também 
transmitida online na nossa página do facebook.

> EDUCAÇÃO

Projeto Entrelaçar – Ação de sensibilização “Naveg@s em segurança?”

A Comissão Social de Freguesia é o “órgão” que 
integra as instituições que prestam apoio social na 
Freguesia de Paranhos. Compete à Junta de 
Freguesia apoiar e coordenar estas instituições 
para que funcionem como “rede”. Conheça-as 
melhor!

Associação das 
Escolas Jesus, Maria, 
José (Associação do 
Monte Pedral) 
Esta instituição fundada 
em 1876, tem como 

valências o Centro de Dia, o Apoio Domiciliário, a 
Cantina Social, o Centro Comunitário, a 
Incubadora Social e o Apoio à Família, através de 
cabazes alimentares e ginásio social. Neste 
momento encontra-se a desenvolver o Centro de 
Convívio e o Centro de Noite. Segundo o seu 
Presidente de Direção, Paulo Santos, “a Comissão 
Social de Freguesia reveste-se de importância 
fundamental no serviço à comunidade, pois 
funciona como elo de ligação entre todas as 
instituições de apoio social e congrega-as para 
melhor ajudarem e fazerem bem”.

COVID-19 condicionou a intervenção familiar e 
comunitária, exigindo uma intervenção de 
minimização de danos, de assistencialismo e de 
intervenção imediata, pelo que a forte e 
consistente articulação com o Serviço de Ação 
Social é crucial”.

Associação Nacional de 
Ajuda Aos Pobres (ANAP) 
Criada em 2003, tem como 
valências o apoio a famílias 
carenciadas a nível da distribuição 
de cabazes alimentares mensais, 

refeições take-away, vestuário, calçado, brinquedos, 
mobiliário e disponibilização de produtos de 
higiene pessoal. 
Segundo Claudina Costa, diretora da instituição, “a 
Comissão Social da Freguesia é uma mais valia, 
consideramos que a gratidão é a memória do 
coração e sem dúvida que não poderemos estar 
mais gratos com esta parceria. O sucesso do nosso 
trabalho não seria o mesmo se não trabalhássemos 
em equipa.”.

Obra Diocesana de 
Promoção Social 
Desde 1964 em 
funcionamento, tem 
valências nas áreas de 
Creche, Educação 
Pré-escolar, CATL, Centro 

de Convívio, Centro de Dia, Serviço de Apoio 
Domiciliário, CAFAP – Centro de Apoio à Família 
e Aconselhamento Parental e Cantina Social.
Segundo a instituição “num quadro de enormes 
constrangimentos sociais, financeiros e sanitários, o 
que constitui um desafio para a nossa intervenção 
direta, a articulação entre parceiros tem sido uma 
mais valia para a Obra Diocesana de Promoção 
Social, ao nível da troca de experiências, do apoio 
social, do apoio com Equipamento de Proteção 
Individual e do acompanhamento médico e 
sanitário em situações de contágio por Covid-19”.

Agrupamento de Centros 
de Saúde - ACES Porto 
Oriental

Os ACES surgiram da reforma dos Cuidados de 
Saúde Primários, operacionalizada pelo Decreto-Lei 
nº 28/2008 de 22 fevereiro.
O ACES Porto Oriental desenvolve atividades de 
promoção da saúde e prevenção da doença, de 
prestação de cuidados na doença e ligação a outros 
serviços para a continuidade dos cuidados, de 
atividades de vigilância epidemiológica, de 
investigação em saúde e participação na formação 
de diversos grupos profissionais.
Para o ACES Porto Oriental “a Comissão Social da 
Freguesia de Paranhos, conforme os objetivos 
definidos, contribui para a promoção de sinergias, 
competências e recursos, e para a criação de canais 
regulares de comunicação e informação entre os 
parceiros. O conhecimento proporcionado dos 
atores sociais intervenientes no mesmo território 
geodemográfico constitui um elemento facilitador 
da intervenção social integrada.  Nesta etapa em 
que todos nos encontramos a enfrentar uma 
pandemia, a boa cooperação habitual entre serviços 
e instituições tem sido ainda mais relevante, 
particularmente para a continuidade de cuidados e 
para identificação e resposta aos problemas dos 
cidadãos e famílias.”.

Centro Social e 
Paroquial do Amial
Desde 1985 no 
terreno, tem valências 
nas áreas de Creche, 

CATL, Centro de Dia, Centro Comunitário, ERPI, 
Serviço de Apoio Domiciliário e Cantina Social, 
atualmente com capacidade para 96 refeições 
diárias.
Segundo Sónia Augusto, Coordenadora do Centro 
Comunitário, “num contexto em que se torna 
imperativo a conjugação de esforços e recursos das 
parcerias locais, a Comissão Social de Freguesia é 
um órgão da Rede Social que permite aos agentes 
locais o intercâmbio de experiências e a partilha de 
conhecimento. Este trabalho permite aprofundar 
questões que surgem na prática diária através da 
reflexão e do debate visando a adoção de 
metodologias inovadoras de ação social”.

Centro Social da Paróquia da Areosa 
Fundada em 1982 e com o lema “No Serviço 
dedicado está o Amor”, a atividade desenvolvida 
visa dar cobertura às diversas problemáticas sociais 
sentidas na comunidade, intervencionadas através 
das seguintes valências: Centro de Dia, Centro de 
Convívio e Serviço de Apoio Domiciliário. Segundo 
Marta Salazar, psicóloga da instituição “a Comissão 
Social de Freguesia tem contribuído 
significativamente para a promoção de um 
desenvolvimento social integrado ao facilitar a 
articulação entre diferentes e a rentabilização dos 
recursos existentes”.

Conferência de S. 
Veríssimo de Paranhos 

Fundada em 1887, tem como 
valências a ajuda monetária, em 
géneros, roupas e também 
ajuda espiritual. 

Segundo Ana Maria Silva, Presidente da 
Conferência, “a Comissão Social de Freguesia de 
Paranhos torna as instituições mais fortes e com um 
maior leque de soluções para atender as 
necessidades dos mais carenciados da freguesia de 
Paranhos, tudo isso devido à união de todas as 
instituições desta comissão”.

  A Benéfica e    
  Previdente – 
  Associação 
  Mutualista

Fundada em 2002, esta associação tem como 
finalidade desenvolver ações de proteção social nas 
áreas da segurança social e da saúde e promover a 
cultura e a melhoria da qualidade de vida dos 
associados e seus familiares. Em Paranhos a sua 
maior valência tem como base o Protocolo de 
Rendimento Social de Inserção (RSI).
Segundo a instituição “a evolução da pandemia de 

Face aos constrangimentos provocados pela 
pandemia, a mais antiga prova de estrada do País 
decorreu este ano de forma diferente.
Cerca de 600 participantes, em vários locais do País 

63ª Volta a Paranhos Virtual
e pelo mundo fora, cumpriram os 10km entre os 
dias 2 e 8 de dezembro, registando nas redes sociais 
a sua participação nesta Volta a Paranhos Virtual.
Foi assim possível comemorar o 109º aniversário do 
Salgueiros e manter a tradição e o desporto ativos.

> DESPORTO



se traduz, por exemplo, através da doação de 
equipamentos de proteção individual.”.

Associação para o 
Desenvolvimento 
de Atividades 
Relacionadas com
a Solidariedade 
(ADARSOL)
Constituída como 

Associação em 1983 e como IPSS em 2004, tem 
como valências a Creche, o Centro de Convívio e 
o Movimento Paranhos Zero Desperdício.
Para a ADARSOL “a articulação interinstitucional é 
um pilar essencial para a ação social na freguesia de 
Paranhos”, sendo “determinante a interação quer 
com as instituições locais quer com a Junta de 
Freguesia, designadamente na situação atual de 
pandemia que estamos a atravessar. Essa interação 
possibilita a troca de informações rápida, o acesso 
a materiais de proteção individual para os 
colaboradores e ainda facilita a comunicação com 
as autoridades locais de saúde. Este trabalho em 
parceria contribui, assim, para a eficácia dos 
procedimentos e para uma atuação intencional.”.

Associação Nova Aurora na Reabilitação e 
Reintegração Psicossocial (ANARP)
Fundada em 1994, esta instituição tem como base 
de atuação o Fórum Sócio-Ocupacional (Saúde 
Mental) e um Centro Infantil (creche, pré-escolar e 
CATL).
Para a ANARP a participação na Comissão Social 
de Freguesia de Paranhos “tem-se revelado 
importante enquanto espaço de partilha de 
conhecimentos e recursos institucionais da 
comunidade envolvente, promovendo a criação de 
sinergias e movimentos de entreajuda. A 
articulação entre as diversas instituições que a 
compõem permite a conciliação e 
complementaridade das atuações, potencializando 
recursos e agilizando processos de intervenção. 
Tem sido particularmente importante no 
momento de pandemia que vivemos, pela procura 
de respostas às necessidades das instituições, que 
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Orçamento Colaborativo de Paranhos 2020-21
Entre 13 de outubro e 11 de novembro 
decorreram as candidaturas para o Orçamento 
Colaborativo 20’21 da Freguesia de Paranhos, 
numa parceria com o Município do Porto, cujo 
objetivo é promover a sustentabilidade, nas suas 
vertentes social, económica e ambiental, através da 
implementação de projetos até 150.000€ de valor 
total.
Depois da análise preliminar das candidaturas pelo 
júri do concurso, foram aprovados para integrar a 
“shortlist” todos os sete projetos apresentados, a 
saber: Gabinete Local de Apoio ao Consumidor; 
Centro de Juventude; Reduzir a pegada ecológica, 
ajudar à neutralidade carbónica; Mais Ambiente, 
Maior Sustentabilidade; PARANHOS COOP; Kit 4 
Solidão; Rotas de Esperança.
A sessão pública de apresentação dos projetos teve 
lugar no dia 17 de novembro no auditório da Junta 
de Freguesia de Paranhos e o público presente teve 
a oportunidade de ficar a saber um pouco mais 
sobre os diferentes projetos e de manifestar a sua 
preferência.

> INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE

O júri do concurso reuniu no passado dia 23 de 
novembro tendo selecionado três projetos para 
execução: Centro de Juventude; Reduzir a pegada 
ecológica, ajudar à neutralidade carbónica; Mais 
Ambiente, Maior Sustentabilidade.
O projeto “Centro de Juventude”, que se irá 
localizar na zona da Areosa, num terreno anexo à 
igreja da Areosa, será um complexo polivalente 
para acolher diversas atividades e visa responder a 
uma forte dinâmica de vários grupos existentes na 
comunidade envolvente, tanto no domínio 
cultural, associativo, musical e social. Tem também 
uma forte componente ambiental, visa a 
recuperação de um vasto terreno abandonado, 
dotando a zona de um pequeno pulmão 
ecológico. A polivalência deste espaço permitirá 
enquadrar os projetos e grupos referenciados e 
outros alicerçando a sua ação junto da 
comunidade em especial junto das faixas etárias 
mais jovens.
O projeto “Mais Ambiente, Maior 
Sustentabilidade” visa instalar três sistemas 

fotovoltaicos de autoconsumo, em vários edifícios 
da Junta de Freguesia, que permitirão poupar no 
consumo de energia da rede e reduzir 
significativamente o nível de emissões de CO2 para 
a atmosfera. Não só a questão ambiental será 
favorecida pela utilização de eletricidade produzida 
pela luz solar, bem como este projeto permitirá a 
redução da fatura de eletricidade Freguesia de 
Paranhos. Também a colocação de um posto de 
carregamento de veículos elétricos permitirá à Junta 
de Freguesia contribuir para a redução da pegada 
ecológica e contribuir para a mobilidade sustentável.
Já o projeto “Reduzir a pegada ecológica, ajudar à 
neutralidade carbónica” visa adquirir um veículo 
elétrico para os serviços de Apoio Social da Junta de 
Freguesia de Paranhos, numa altura em que a 
mobilidade elétrica é um importante contributo 
para a mobilidade sustentável e para o aumento da 
eficiência energética no transporte, nomeadamente 
com a redução das emissões de CO2, da pegada 
ecológica e para a neutralidade carbónica.

Projeto Paranhos Sorridente
ano letivo 2020/2021

A pandemia de COVID 19 instalou-se e com ela 
trouxe alterações às nossas rotinas com a 
necessidade   de confinamento, a necessidade de 
distanciamento físico e o medo da infeção, tendo 
como consequência o adiamento dos nossos 
planos e o reajuste de muitos dos nossos hábitos. 
Considerando a situação atual, o Projeto Paranhos 
Sorridente também teve necessidade de ser 
restruturado.    Assim, as visitas dos alunos da 
Faculdade de Medicina Dentária da UP (FMDUP) 
às escolas para realização das Ações de Promoção 
e Educação para a Saúde Oral foram suspensas, 
bem como, a visita das crianças à FMDUP, para 
levantamento das necessidades de tratamento 
dentário.
Mas como a promoção da Saúde Oral é muito 
importante ser realizada em idades precoces, 
reinventamos as estratégias de promoção de 
saúde oral e muito brevemente será envido para 
as escolas, em colaboração com Faculdade de 
Medicina Dentária da UP, de quem somos 
parceiros à vários anos, material de promoção de 
saúde oral, que será posteriormente trabalhado 
pela escola e pelos educadores.
Este material de promoção de saúde oral incluirá 
vídeos, cartazes e panfletos com informação, para 
as crianças e educadores, de como podemos, de 
forma fácil, ter uma boa saúde oral.  
Apesar das crianças não poderem ir à Faculdade 
para serem rastreadas, o Protocolo Paranhos 
Sorridente continua ativo, possibilitando o 
atendimento na FMDUP dos alunos que 
frequentam as escolas públicas da Freguesia desde 
o Pré-Escolar ao 9ª ano de escolaridade. 
Para mais informações consulte em 
www.jfparanhos-porto.pt 

A Books Help! voltou a acontecer… e foi um sucesso

No passado mês de novembro, entre os dias 9 e 
27, realizou-se mais uma edição da Books Help! - 
Feira do Livro Solidária, desta feita, na Casa da 
Cultura de Paranhos. Esta iniciativa, desde a 
“primeira hora” bastante acarinhada pela 
população, tem vindo a ser concretizada desde o 
ano de 2016. Originalmente realizada, apenas, num 
espaço público da freguesia, instalada ao ar livre 
numa tenda de grandes dimensões, tinha sido 
levada a efeito, no ano passado, pela primeira vez, 
nas instalações da CCP. O sucesso então obtido, 
levou a que, neste ano, fosse repetida tal opção, 
reforçada pelo facto de não ter sido possível 

Cerimónia Quadro de Excelência da EB2,3 Pêro Vaz de Caminha
No passado dia 27 de novembro, o Presidente da 
Junta, Alberto Machado, a convite da Direção do 
Agrupamento de Escolas Pêro Vaz de Caminha 
marcou presença na Cerimónia de Entrega dos 
Diplomas de Excelência. 
Este ano a cerimónia não pode contar com a 
presença dos encarregados de educação, contudo 
decorreu num clima de saudável confraternização 
entre todos os presentes.
No evento foram distinguidos os alunos que 
alcançaram excelentes resultados académicos e foi 
inaugurado o campo desportivo, que teve obras de 
requalificação. 
O Presidente da Freguesia, Alberto Machado, deseja 
que todos estes alunos continuem a revelar 
empenho e a evidenciar uma postura de trabalho, 

esforço e dedicação para, desta forma, manterem 
bons desempenhos nos próximos anos.
Esta iniciativa contou com o apoio da Junta de 
Freguesia de Paranhos.

realizar a habitual edição “de rua”, no passado mês 
de abril, devido ao confinamento geral da 
população, imposto pelo estado de emergência 
determinado pelo Governo. 
A Books Help! tem por objetivo principal apoiar as 
famílias carenciadas da freguesia, através da 
distribuição de géneros alimentares e de produtos 
de higiene recebidos durante a feira, trocados pelos 
livros aí disponibilizados. Incontornavelmente, esta 
iniciativa solidária também contribui de forma 
bastante positiva para a promoção do livro e da 
leitura, o que nos deixa particularmente satisfeitos. 
Ação Social e Cultura, em sintonia, em prol da 
freguesia! 
Esta edição da Books Help! foi destacada no sítio da 
internet da TimeOut, no seu dia inaugural, bem 
como mereceu a visita de uma delegação de alunos 
finalistas do curso de licenciatura em Ciências da 
Comunicação, da Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto, para realização de uma 
entrevista centrada nesta iniciativa, dinamizada pelo 
Pelouro da Cultura da Junta de Freguesia de 
Paranhos.

A Comissão Social de Freguesia é o “órgão” que 
integra as instituições que prestam apoio social na 
Freguesia de Paranhos. Compete à Junta de 
Freguesia apoiar e coordenar estas instituições 
para que funcionem como “rede”. Conheça-as 
melhor!

Associação das 
Escolas Jesus, Maria, 
José (Associação do 
Monte Pedral) 
Esta instituição fundada 
em 1876, tem como 

valências o Centro de Dia, o Apoio Domiciliário, a 
Cantina Social, o Centro Comunitário, a 
Incubadora Social e o Apoio à Família, através de 
cabazes alimentares e ginásio social. Neste 
momento encontra-se a desenvolver o Centro de 
Convívio e o Centro de Noite. Segundo o seu 
Presidente de Direção, Paulo Santos, “a Comissão 
Social de Freguesia reveste-se de importância 
fundamental no serviço à comunidade, pois 
funciona como elo de ligação entre todas as 
instituições de apoio social e congrega-as para 
melhor ajudarem e fazerem bem”.

COVID-19 condicionou a intervenção familiar e 
comunitária, exigindo uma intervenção de 
minimização de danos, de assistencialismo e de 
intervenção imediata, pelo que a forte e 
consistente articulação com o Serviço de Ação 
Social é crucial”.

Associação Nacional de 
Ajuda Aos Pobres (ANAP) 
Criada em 2003, tem como 
valências o apoio a famílias 
carenciadas a nível da distribuição 
de cabazes alimentares mensais, 

refeições take-away, vestuário, calçado, brinquedos, 
mobiliário e disponibilização de produtos de 
higiene pessoal. 
Segundo Claudina Costa, diretora da instituição, “a 
Comissão Social da Freguesia é uma mais valia, 
consideramos que a gratidão é a memória do 
coração e sem dúvida que não poderemos estar 
mais gratos com esta parceria. O sucesso do nosso 
trabalho não seria o mesmo se não trabalhássemos 
em equipa.”.

Obra Diocesana de 
Promoção Social 
Desde 1964 em 
funcionamento, tem 
valências nas áreas de 
Creche, Educação 
Pré-escolar, CATL, Centro 

de Convívio, Centro de Dia, Serviço de Apoio 
Domiciliário, CAFAP – Centro de Apoio à Família 
e Aconselhamento Parental e Cantina Social.
Segundo a instituição “num quadro de enormes 
constrangimentos sociais, financeiros e sanitários, o 
que constitui um desafio para a nossa intervenção 
direta, a articulação entre parceiros tem sido uma 
mais valia para a Obra Diocesana de Promoção 
Social, ao nível da troca de experiências, do apoio 
social, do apoio com Equipamento de Proteção 
Individual e do acompanhamento médico e 
sanitário em situações de contágio por Covid-19”.

Agrupamento de Centros 
de Saúde - ACES Porto 
Oriental

Os ACES surgiram da reforma dos Cuidados de 
Saúde Primários, operacionalizada pelo Decreto-Lei 
nº 28/2008 de 22 fevereiro.
O ACES Porto Oriental desenvolve atividades de 
promoção da saúde e prevenção da doença, de 
prestação de cuidados na doença e ligação a outros 
serviços para a continuidade dos cuidados, de 
atividades de vigilância epidemiológica, de 
investigação em saúde e participação na formação 
de diversos grupos profissionais.
Para o ACES Porto Oriental “a Comissão Social da 
Freguesia de Paranhos, conforme os objetivos 
definidos, contribui para a promoção de sinergias, 
competências e recursos, e para a criação de canais 
regulares de comunicação e informação entre os 
parceiros. O conhecimento proporcionado dos 
atores sociais intervenientes no mesmo território 
geodemográfico constitui um elemento facilitador 
da intervenção social integrada.  Nesta etapa em 
que todos nos encontramos a enfrentar uma 
pandemia, a boa cooperação habitual entre serviços 
e instituições tem sido ainda mais relevante, 
particularmente para a continuidade de cuidados e 
para identificação e resposta aos problemas dos 
cidadãos e famílias.”.

Centro Social e 
Paroquial do Amial
Desde 1985 no 
terreno, tem valências 
nas áreas de Creche, 

CATL, Centro de Dia, Centro Comunitário, ERPI, 
Serviço de Apoio Domiciliário e Cantina Social, 
atualmente com capacidade para 96 refeições 
diárias.
Segundo Sónia Augusto, Coordenadora do Centro 
Comunitário, “num contexto em que se torna 
imperativo a conjugação de esforços e recursos das 
parcerias locais, a Comissão Social de Freguesia é 
um órgão da Rede Social que permite aos agentes 
locais o intercâmbio de experiências e a partilha de 
conhecimento. Este trabalho permite aprofundar 
questões que surgem na prática diária através da 
reflexão e do debate visando a adoção de 
metodologias inovadoras de ação social”.

Centro Social da Paróquia da Areosa 
Fundada em 1982 e com o lema “No Serviço 
dedicado está o Amor”, a atividade desenvolvida 
visa dar cobertura às diversas problemáticas sociais 
sentidas na comunidade, intervencionadas através 
das seguintes valências: Centro de Dia, Centro de 
Convívio e Serviço de Apoio Domiciliário. Segundo 
Marta Salazar, psicóloga da instituição “a Comissão 
Social de Freguesia tem contribuído 
significativamente para a promoção de um 
desenvolvimento social integrado ao facilitar a 
articulação entre diferentes e a rentabilização dos 
recursos existentes”.

Conferência de S. 
Veríssimo de Paranhos 

Fundada em 1887, tem como 
valências a ajuda monetária, em 
géneros, roupas e também 
ajuda espiritual. 

Segundo Ana Maria Silva, Presidente da 
Conferência, “a Comissão Social de Freguesia de 
Paranhos torna as instituições mais fortes e com um 
maior leque de soluções para atender as 
necessidades dos mais carenciados da freguesia de 
Paranhos, tudo isso devido à união de todas as 
instituições desta comissão”.

  A Benéfica e    
  Previdente – 
  Associação 
  Mutualista

Fundada em 2002, esta associação tem como 
finalidade desenvolver ações de proteção social nas 
áreas da segurança social e da saúde e promover a 
cultura e a melhoria da qualidade de vida dos 
associados e seus familiares. Em Paranhos a sua 
maior valência tem como base o Protocolo de 
Rendimento Social de Inserção (RSI).
Segundo a instituição “a evolução da pandemia de 



se traduz, por exemplo, através da doação de 
equipamentos de proteção individual.”.

Associação para o 
Desenvolvimento 
de Atividades 
Relacionadas com
a Solidariedade 
(ADARSOL)
Constituída como 

Associação em 1983 e como IPSS em 2004, tem 
como valências a Creche, o Centro de Convívio e 
o Movimento Paranhos Zero Desperdício.
Para a ADARSOL “a articulação interinstitucional é 
um pilar essencial para a ação social na freguesia de 
Paranhos”, sendo “determinante a interação quer 
com as instituições locais quer com a Junta de 
Freguesia, designadamente na situação atual de 
pandemia que estamos a atravessar. Essa interação 
possibilita a troca de informações rápida, o acesso 
a materiais de proteção individual para os 
colaboradores e ainda facilita a comunicação com 
as autoridades locais de saúde. Este trabalho em 
parceria contribui, assim, para a eficácia dos 
procedimentos e para uma atuação intencional.”.

Associação Nova Aurora na Reabilitação e 
Reintegração Psicossocial (ANARP)
Fundada em 1994, esta instituição tem como base 
de atuação o Fórum Sócio-Ocupacional (Saúde 
Mental) e um Centro Infantil (creche, pré-escolar e 
CATL).
Para a ANARP a participação na Comissão Social 
de Freguesia de Paranhos “tem-se revelado 
importante enquanto espaço de partilha de 
conhecimentos e recursos institucionais da 
comunidade envolvente, promovendo a criação de 
sinergias e movimentos de entreajuda. A 
articulação entre as diversas instituições que a 
compõem permite a conciliação e 
complementaridade das atuações, potencializando 
recursos e agilizando processos de intervenção. 
Tem sido particularmente importante no 
momento de pandemia que vivemos, pela procura 
de respostas às necessidades das instituições, que 

CONHEÇA ALGUMAS DAS INSTITUIÇÕES SOCIAIS DA FREGUESIA DE PARANHOS
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No passado mês de novembro, o projeto “Um 
mês… uma visita!”, desenvolvido no âmbito do 
plano anual de atividades promovidas pelo Pelouro 
da Cultura, levou a efeito pela primeira vez uma 

edição faseada, realizada em duas sextas-feiras 
consecutivas. O local escolhido para ser visitado 
pelos paranhenses foi, desta feita, a Casa-Museu 
Fernando de Castro, situada no número 716 da 
Rua de Costa Cabral. As características do imóvel 
em causa – uma habitação unifamiliar, com três 
pisos, construída no início do século XX – 
obrigaram a que este espaço, sob a alçada do 
Museu Nacional de Soares dos Reis, estivesse 
sujeito a um limite máximo de cinco visitantes, em 
simultâneo, por força das restrições decorrentes 
da pandemia de Covid-19. Por este motivo, a Junta 
de Freguesia optou por realizar quatro visitas ao 
local, duas no dia 13, e, outras duas, no dia 20 de 

novembro, tendo sido preenchidos todos os 
lugares disponíveis para o efeito. Esta Casa-Museu 
alberga uma coleção absolutamente notável de 
pintura e de escultura, com destaque para a arte 
sacra, exposta em múltiplas dependências 
ricamente decoradas, nas quais a talha dourada é 
uma constante. Os participantes em ambas as 
visitas efetuadas (vinte, no total) tiveram a 
oportunidade de colocar diversas questões ao guia 
que nos foi disponibilizado para o efeito, tendo 
saído de lá com a satisfação de lhes ter sido 
desvendado um dos “segredos” bem guardados da 
cidade, absolutamente desconhecido para a 
maioria dos Portuenses.

Concurso 
“As Mais Belas Cartas de Amor”

Visita à Casa-Museu Fernando de Castro, um dos espaços mais fascinantes da cidade do Porto

A Comissão Social de Freguesia é o “órgão” que 
integra as instituições que prestam apoio social na 
Freguesia de Paranhos. Compete à Junta de 
Freguesia apoiar e coordenar estas instituições 
para que funcionem como “rede”. Conheça-as 
melhor!

Associação das 
Escolas Jesus, Maria, 
José (Associação do 
Monte Pedral) 
Esta instituição fundada 
em 1876, tem como 

valências o Centro de Dia, o Apoio Domiciliário, a 
Cantina Social, o Centro Comunitário, a 
Incubadora Social e o Apoio à Família, através de 
cabazes alimentares e ginásio social. Neste 
momento encontra-se a desenvolver o Centro de 
Convívio e o Centro de Noite. Segundo o seu 
Presidente de Direção, Paulo Santos, “a Comissão 
Social de Freguesia reveste-se de importância 
fundamental no serviço à comunidade, pois 
funciona como elo de ligação entre todas as 
instituições de apoio social e congrega-as para 
melhor ajudarem e fazerem bem”.

COVID-19 condicionou a intervenção familiar e 
comunitária, exigindo uma intervenção de 
minimização de danos, de assistencialismo e de 
intervenção imediata, pelo que a forte e 
consistente articulação com o Serviço de Ação 
Social é crucial”.

Associação Nacional de 
Ajuda Aos Pobres (ANAP) 
Criada em 2003, tem como 
valências o apoio a famílias 
carenciadas a nível da distribuição 
de cabazes alimentares mensais, 

refeições take-away, vestuário, calçado, brinquedos, 
mobiliário e disponibilização de produtos de 
higiene pessoal. 
Segundo Claudina Costa, diretora da instituição, “a 
Comissão Social da Freguesia é uma mais valia, 
consideramos que a gratidão é a memória do 
coração e sem dúvida que não poderemos estar 
mais gratos com esta parceria. O sucesso do nosso 
trabalho não seria o mesmo se não trabalhássemos 
em equipa.”.

Obra Diocesana de 
Promoção Social 
Desde 1964 em 
funcionamento, tem 
valências nas áreas de 
Creche, Educação 
Pré-escolar, CATL, Centro 

de Convívio, Centro de Dia, Serviço de Apoio 
Domiciliário, CAFAP – Centro de Apoio à Família 
e Aconselhamento Parental e Cantina Social.
Segundo a instituição “num quadro de enormes 
constrangimentos sociais, financeiros e sanitários, o 
que constitui um desafio para a nossa intervenção 
direta, a articulação entre parceiros tem sido uma 
mais valia para a Obra Diocesana de Promoção 
Social, ao nível da troca de experiências, do apoio 
social, do apoio com Equipamento de Proteção 
Individual e do acompanhamento médico e 
sanitário em situações de contágio por Covid-19”.

Agrupamento de Centros 
de Saúde - ACES Porto 
Oriental

Os ACES surgiram da reforma dos Cuidados de 
Saúde Primários, operacionalizada pelo Decreto-Lei 
nº 28/2008 de 22 fevereiro.
O ACES Porto Oriental desenvolve atividades de 
promoção da saúde e prevenção da doença, de 
prestação de cuidados na doença e ligação a outros 
serviços para a continuidade dos cuidados, de 
atividades de vigilância epidemiológica, de 
investigação em saúde e participação na formação 
de diversos grupos profissionais.
Para o ACES Porto Oriental “a Comissão Social da 
Freguesia de Paranhos, conforme os objetivos 
definidos, contribui para a promoção de sinergias, 
competências e recursos, e para a criação de canais 
regulares de comunicação e informação entre os 
parceiros. O conhecimento proporcionado dos 
atores sociais intervenientes no mesmo território 
geodemográfico constitui um elemento facilitador 
da intervenção social integrada.  Nesta etapa em 
que todos nos encontramos a enfrentar uma 
pandemia, a boa cooperação habitual entre serviços 
e instituições tem sido ainda mais relevante, 
particularmente para a continuidade de cuidados e 
para identificação e resposta aos problemas dos 
cidadãos e famílias.”.

Centro Social e 
Paroquial do Amial
Desde 1985 no 
terreno, tem valências 
nas áreas de Creche, 

CATL, Centro de Dia, Centro Comunitário, ERPI, 
Serviço de Apoio Domiciliário e Cantina Social, 
atualmente com capacidade para 96 refeições 
diárias.
Segundo Sónia Augusto, Coordenadora do Centro 
Comunitário, “num contexto em que se torna 
imperativo a conjugação de esforços e recursos das 
parcerias locais, a Comissão Social de Freguesia é 
um órgão da Rede Social que permite aos agentes 
locais o intercâmbio de experiências e a partilha de 
conhecimento. Este trabalho permite aprofundar 
questões que surgem na prática diária através da 
reflexão e do debate visando a adoção de 
metodologias inovadoras de ação social”.

Centro Social da Paróquia da Areosa 
Fundada em 1982 e com o lema “No Serviço 
dedicado está o Amor”, a atividade desenvolvida 
visa dar cobertura às diversas problemáticas sociais 
sentidas na comunidade, intervencionadas através 
das seguintes valências: Centro de Dia, Centro de 
Convívio e Serviço de Apoio Domiciliário. Segundo 
Marta Salazar, psicóloga da instituição “a Comissão 
Social de Freguesia tem contribuído 
significativamente para a promoção de um 
desenvolvimento social integrado ao facilitar a 
articulação entre diferentes e a rentabilização dos 
recursos existentes”.

Conferência de S. 
Veríssimo de Paranhos 

Fundada em 1887, tem como 
valências a ajuda monetária, em 
géneros, roupas e também 
ajuda espiritual. 

Segundo Ana Maria Silva, Presidente da 
Conferência, “a Comissão Social de Freguesia de 
Paranhos torna as instituições mais fortes e com um 
maior leque de soluções para atender as 
necessidades dos mais carenciados da freguesia de 
Paranhos, tudo isso devido à união de todas as 
instituições desta comissão”.

  A Benéfica e    
  Previdente – 
  Associação 
  Mutualista

Fundada em 2002, esta associação tem como 
finalidade desenvolver ações de proteção social nas 
áreas da segurança social e da saúde e promover a 
cultura e a melhoria da qualidade de vida dos 
associados e seus familiares. Em Paranhos a sua 
maior valência tem como base o Protocolo de 
Rendimento Social de Inserção (RSI).
Segundo a instituição “a evolução da pandemia de 

Consulte as Normas de Participação e o formulário de
candidatura em: https://bit.ly/39GCKCL

Envie as suas cartas para:
    casadacultura@jfparanhos.pt 
    ou via CTT (Largo do Campo Lindo, 7 - 4200-142 Porto)

PRÉMIOS
EM VALES FNAC:

1º PRÉMIO - 75 EUROS
2º PRÉMIO - 50 EUROS
3º PRÉMIO - 25 EUROS

CARTAS DE AMOR

CONCURSO

AS MAIS BELAS

9ª

Este concurso pretende valorizar a escrita criativa como fonte de prazer,
satisfação pessoal, conquista e realização, estimulando os processos de
pensamento, de imaginação e de expressão de sentimentos.
A temática das cartas deve centrar-se no Amor e nos Afetos. A entrega dos
trabalhos deve ser até ao dia 14 de fevereiro de 2021, com a referência “As
mais belas Cartas de Amor”. Partilhe as suas cartas participando neste concurso.

Poesia anda no ar… como as folhas de Outono

No sábado, dia 10 de outubro, realizou-se na Casa 
da Cultura de Paranhos uma sessão especial do 
projeto “A Poesia anda no ar...”. Subordinada à 
temática do outono, a iniciativa promoveu o 
contacto da Poesia com diferentes formas de 
expressão artística, proporcionando uma 
experiência particularmente enriquecedora a todos 
os participantes. A expressão de sentimentos 
transmitidos pelos textos poéticos dados a 
conhecer ao público foi complementada pela 

música e pela voz de Miguel Silva, professor de 
Guitarra na CCP, bem como por uma 
interessantíssima exposição de trabalhos – 
essencialmente, aguarelas – da artista plástica Olga 
Branco. Lourdes dos Anjos e Eduardo Roseira, 
dinamizadores habituais destas sessões, tiveram a 
oportunidade de apresentar ao público presente 
uma ampla seleção de poemas, de diversos autores, 
mantendo-o visivelmente interessado e 
interveniente. A eles, também, o nosso “Obrigado!”.

A edição deste ano do festival Verteatro, organizado 
pelo TIPAR – Teatro Independente de Paranhos, em 
parceria com a Junta de Freguesia de Paranhos, 
decorreu nos dias 17, 23 e 24 de outubro, no 
Auditório Horácio Marçal, no edifício-sede da 
autarquia. 
O espetáculo de abertura do evento, uma divertida 
coprodução do TIPAR e do Teatro da Palmilha 
Dentada, intitulada “Sete Pecados Mortais”, contou 
com uma excelente adesão por parte do público, já 
habituado à qualidade e à originalidade das 
apresentações desta companhia de teatro amador da 

Festival VERTEATRO
freguesia. No fim de semana seguinte, os Paranhenses 
puderam assistir a um animado espetáculo musical, 
no qual estiveram em palco Fausto Vasconcellos – 
finalista do concurso de talentos The Voice Portugal 
2016 – e Ana Kingwell – também ela, uma voz 
promissora do panorama musical nacional. O dia 24 
foi reservado ao Fado, magnificamente interpretado 
pela fadista Joana Costa. Assim foi a 24.ª edição deste 
festival, que tem vindo a renovar-se ano após ano, 
nunca deixando de atrair um público diversificado, 
com a certeza de ser positivamente surpreendido, 
em cada uma das suas noites de espetáculo. 



se traduz, por exemplo, através da doação de 
equipamentos de proteção individual.”.

Associação para o 
Desenvolvimento 
de Atividades 
Relacionadas com
a Solidariedade 
(ADARSOL)
Constituída como 

Associação em 1983 e como IPSS em 2004, tem 
como valências a Creche, o Centro de Convívio e 
o Movimento Paranhos Zero Desperdício.
Para a ADARSOL “a articulação interinstitucional é 
um pilar essencial para a ação social na freguesia de 
Paranhos”, sendo “determinante a interação quer 
com as instituições locais quer com a Junta de 
Freguesia, designadamente na situação atual de 
pandemia que estamos a atravessar. Essa interação 
possibilita a troca de informações rápida, o acesso 
a materiais de proteção individual para os 
colaboradores e ainda facilita a comunicação com 
as autoridades locais de saúde. Este trabalho em 
parceria contribui, assim, para a eficácia dos 
procedimentos e para uma atuação intencional.”.

Associação Nova Aurora na Reabilitação e 
Reintegração Psicossocial (ANARP)
Fundada em 1994, esta instituição tem como base 
de atuação o Fórum Sócio-Ocupacional (Saúde 
Mental) e um Centro Infantil (creche, pré-escolar e 
CATL).
Para a ANARP a participação na Comissão Social 
de Freguesia de Paranhos “tem-se revelado 
importante enquanto espaço de partilha de 
conhecimentos e recursos institucionais da 
comunidade envolvente, promovendo a criação de 
sinergias e movimentos de entreajuda. A 
articulação entre as diversas instituições que a 
compõem permite a conciliação e 
complementaridade das atuações, potencializando 
recursos e agilizando processos de intervenção. 
Tem sido particularmente importante no 
momento de pandemia que vivemos, pela procura 
de respostas às necessidades das instituições, que 
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O que se espera de nós nestes dias

Julgo interpretar o sentimento de todos, quando 
afirmo que este annus horribilis finalmente termina. 
Foi um ano que nos colocou à prova e que nós aqui, 
em Paranhos e na Cidade de que fazemos parte, o 
Porto não queremos ver repetido.
Esperando que a vacina, ou a cura venha e seja 
eficaz, não posso deixar de lamentar as perdas 
humanas de tantos dos nossos, que este ano nos 
deixaram por este vírus sem rosto. A eles e a todas 
as famílias enlutadas, quero em meu nome e de 
todos os grupos parlamentares da nossa Assembleia 
de Freguesia deixar votos de pesar de conforto e de 
solidariedade.
Foi reconfortante ver e sentir a Freguesia a juntar-se 
e a dar de si antes de pensar em si, apoiar quem 
precisa, dar o som ao silêncio a que a nossa 
indiferença tantas vezes vence. Somos solidários e 
estamos em crer que viramos o paradigma.
A resposta ao que agora chamamos a segunda vaga 
está a dar provas disso.
E temos na Junta parceiro solidário e na Domus  e na 

Câmara o apoio a que todos podem recorrer.Da 
maneira simples que quiseram e de acordo com as 
vossas necessidades, não deixem de a ela recorrer 
caso necessitem.
Parabenizar também a resposta comum e de todas 
as forças políticas a esta situação. Fomos mais uma 
vez Porto. Bem liderados e com a informação a fluir, 
a Cidade foi e é exemplo de respeito, atenção e 
sobretudo dar e ser a nossa voz.Obrigado por isso a 
todos os que para isso contribuíram, na pessoa do 
nosso Presidente da Câmara.
Quero por fim deixar aqui duas notas finais.A 
primeira é para vos dizer que no próximo ano 
teremos publicado um estudo de marketing 
territorial, único e dos primeiros que se fez a nível 
nacional, de uma freguesia.Nele iremos encontrar 
quem fomos e o que somos e daí iremos procurar 
pistas sobre o futuro que queremos ter.Será um 
bom elemento para ter em conta nas escolhas que 
teremos de fazer em breve.
Por fim e como nota final, urge pensar o que a 

pandemia colocou a nu.Sermos cada vez menos e 
mais velhos, que perdemos valores e referências 
tradicionais que urge recuperar e assumir como 
prioridades.Coisas estas que só faremos em 
conjunto e na pluralidade das nossas 
escolhas.Porque acreditamos na democracia e no 
respeito da vontade dos eleitores. Acreditamos 
também nas escolhas e capacidade de somar e criar 
consensos alargados por parte de todos nós. O 
futuro assim o exige. Acredito que estaremos ao 
nível do que ai vem.
Boas Festas e Feliz Ano de 
2021.
Cuidem-se e protejam-se. A 
prevenção, como diz 
o nosso povo, é um 
bom conselho a 
seguir.

Paulo Jorge Teixeira
Presidente da Assembleia
de Freguesia de Paranhos

A Comissão Social de Freguesia é o “órgão” que 
integra as instituições que prestam apoio social na 
Freguesia de Paranhos. Compete à Junta de 
Freguesia apoiar e coordenar estas instituições 
para que funcionem como “rede”. Conheça-as 
melhor!

Associação das 
Escolas Jesus, Maria, 
José (Associação do 
Monte Pedral) 
Esta instituição fundada 
em 1876, tem como 

valências o Centro de Dia, o Apoio Domiciliário, a 
Cantina Social, o Centro Comunitário, a 
Incubadora Social e o Apoio à Família, através de 
cabazes alimentares e ginásio social. Neste 
momento encontra-se a desenvolver o Centro de 
Convívio e o Centro de Noite. Segundo o seu 
Presidente de Direção, Paulo Santos, “a Comissão 
Social de Freguesia reveste-se de importância 
fundamental no serviço à comunidade, pois 
funciona como elo de ligação entre todas as 
instituições de apoio social e congrega-as para 
melhor ajudarem e fazerem bem”.

COVID-19 condicionou a intervenção familiar e 
comunitária, exigindo uma intervenção de 
minimização de danos, de assistencialismo e de 
intervenção imediata, pelo que a forte e 
consistente articulação com o Serviço de Ação 
Social é crucial”.

Associação Nacional de 
Ajuda Aos Pobres (ANAP) 
Criada em 2003, tem como 
valências o apoio a famílias 
carenciadas a nível da distribuição 
de cabazes alimentares mensais, 

refeições take-away, vestuário, calçado, brinquedos, 
mobiliário e disponibilização de produtos de 
higiene pessoal. 
Segundo Claudina Costa, diretora da instituição, “a 
Comissão Social da Freguesia é uma mais valia, 
consideramos que a gratidão é a memória do 
coração e sem dúvida que não poderemos estar 
mais gratos com esta parceria. O sucesso do nosso 
trabalho não seria o mesmo se não trabalhássemos 
em equipa.”.

Obra Diocesana de 
Promoção Social 
Desde 1964 em 
funcionamento, tem 
valências nas áreas de 
Creche, Educação 
Pré-escolar, CATL, Centro 

de Convívio, Centro de Dia, Serviço de Apoio 
Domiciliário, CAFAP – Centro de Apoio à Família 
e Aconselhamento Parental e Cantina Social.
Segundo a instituição “num quadro de enormes 
constrangimentos sociais, financeiros e sanitários, o 
que constitui um desafio para a nossa intervenção 
direta, a articulação entre parceiros tem sido uma 
mais valia para a Obra Diocesana de Promoção 
Social, ao nível da troca de experiências, do apoio 
social, do apoio com Equipamento de Proteção 
Individual e do acompanhamento médico e 
sanitário em situações de contágio por Covid-19”.

Agrupamento de Centros 
de Saúde - ACES Porto 
Oriental

Os ACES surgiram da reforma dos Cuidados de 
Saúde Primários, operacionalizada pelo Decreto-Lei 
nº 28/2008 de 22 fevereiro.
O ACES Porto Oriental desenvolve atividades de 
promoção da saúde e prevenção da doença, de 
prestação de cuidados na doença e ligação a outros 
serviços para a continuidade dos cuidados, de 
atividades de vigilância epidemiológica, de 
investigação em saúde e participação na formação 
de diversos grupos profissionais.
Para o ACES Porto Oriental “a Comissão Social da 
Freguesia de Paranhos, conforme os objetivos 
definidos, contribui para a promoção de sinergias, 
competências e recursos, e para a criação de canais 
regulares de comunicação e informação entre os 
parceiros. O conhecimento proporcionado dos 
atores sociais intervenientes no mesmo território 
geodemográfico constitui um elemento facilitador 
da intervenção social integrada.  Nesta etapa em 
que todos nos encontramos a enfrentar uma 
pandemia, a boa cooperação habitual entre serviços 
e instituições tem sido ainda mais relevante, 
particularmente para a continuidade de cuidados e 
para identificação e resposta aos problemas dos 
cidadãos e famílias.”.

Centro Social e 
Paroquial do Amial
Desde 1985 no 
terreno, tem valências 
nas áreas de Creche, 

CATL, Centro de Dia, Centro Comunitário, ERPI, 
Serviço de Apoio Domiciliário e Cantina Social, 
atualmente com capacidade para 96 refeições 
diárias.
Segundo Sónia Augusto, Coordenadora do Centro 
Comunitário, “num contexto em que se torna 
imperativo a conjugação de esforços e recursos das 
parcerias locais, a Comissão Social de Freguesia é 
um órgão da Rede Social que permite aos agentes 
locais o intercâmbio de experiências e a partilha de 
conhecimento. Este trabalho permite aprofundar 
questões que surgem na prática diária através da 
reflexão e do debate visando a adoção de 
metodologias inovadoras de ação social”.

Centro Social da Paróquia da Areosa 
Fundada em 1982 e com o lema “No Serviço 
dedicado está o Amor”, a atividade desenvolvida 
visa dar cobertura às diversas problemáticas sociais 
sentidas na comunidade, intervencionadas através 
das seguintes valências: Centro de Dia, Centro de 
Convívio e Serviço de Apoio Domiciliário. Segundo 
Marta Salazar, psicóloga da instituição “a Comissão 
Social de Freguesia tem contribuído 
significativamente para a promoção de um 
desenvolvimento social integrado ao facilitar a 
articulação entre diferentes e a rentabilização dos 
recursos existentes”.

Conferência de S. 
Veríssimo de Paranhos 

Fundada em 1887, tem como 
valências a ajuda monetária, em 
géneros, roupas e também 
ajuda espiritual. 

Segundo Ana Maria Silva, Presidente da 
Conferência, “a Comissão Social de Freguesia de 
Paranhos torna as instituições mais fortes e com um 
maior leque de soluções para atender as 
necessidades dos mais carenciados da freguesia de 
Paranhos, tudo isso devido à união de todas as 
instituições desta comissão”.

  A Benéfica e    
  Previdente – 
  Associação 
  Mutualista

Fundada em 2002, esta associação tem como 
finalidade desenvolver ações de proteção social nas 
áreas da segurança social e da saúde e promover a 
cultura e a melhoria da qualidade de vida dos 
associados e seus familiares. Em Paranhos a sua 
maior valência tem como base o Protocolo de 
Rendimento Social de Inserção (RSI).
Segundo a instituição “a evolução da pandemia de 



se traduz, por exemplo, através da doação de 
equipamentos de proteção individual.”.

Associação para o 
Desenvolvimento 
de Atividades 
Relacionadas com
a Solidariedade 
(ADARSOL)
Constituída como 

Associação em 1983 e como IPSS em 2004, tem 
como valências a Creche, o Centro de Convívio e 
o Movimento Paranhos Zero Desperdício.
Para a ADARSOL “a articulação interinstitucional é 
um pilar essencial para a ação social na freguesia de 
Paranhos”, sendo “determinante a interação quer 
com as instituições locais quer com a Junta de 
Freguesia, designadamente na situação atual de 
pandemia que estamos a atravessar. Essa interação 
possibilita a troca de informações rápida, o acesso 
a materiais de proteção individual para os 
colaboradores e ainda facilita a comunicação com 
as autoridades locais de saúde. Este trabalho em 
parceria contribui, assim, para a eficácia dos 
procedimentos e para uma atuação intencional.”.

Associação Nova Aurora na Reabilitação e 
Reintegração Psicossocial (ANARP)
Fundada em 1994, esta instituição tem como base 
de atuação o Fórum Sócio-Ocupacional (Saúde 
Mental) e um Centro Infantil (creche, pré-escolar e 
CATL).
Para a ANARP a participação na Comissão Social 
de Freguesia de Paranhos “tem-se revelado 
importante enquanto espaço de partilha de 
conhecimentos e recursos institucionais da 
comunidade envolvente, promovendo a criação de 
sinergias e movimentos de entreajuda. A 
articulação entre as diversas instituições que a 
compõem permite a conciliação e 
complementaridade das atuações, potencializando 
recursos e agilizando processos de intervenção. 
Tem sido particularmente importante no 
momento de pandemia que vivemos, pela procura 
de respostas às necessidades das instituições, que 
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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.

CONTACTOS

Subscreva a nossa NEWSLETTER em
www.jfparanhos-porto.pt

Para mais informações contacte a Junta de
Freguesia através do 225 020 046 ou
geral@jfparanhos.pt

Siga-nos em:

      /JFParanhos     
               /freguesia.paranhos

      /J

A Comissão Social de Freguesia é o “órgão” que 
integra as instituições que prestam apoio social na 
Freguesia de Paranhos. Compete à Junta de 
Freguesia apoiar e coordenar estas instituições 
para que funcionem como “rede”. Conheça-as 
melhor!

Associação das 
Escolas Jesus, Maria, 
José (Associação do 
Monte Pedral) 
Esta instituição fundada 
em 1876, tem como 

valências o Centro de Dia, o Apoio Domiciliário, a 
Cantina Social, o Centro Comunitário, a 
Incubadora Social e o Apoio à Família, através de 
cabazes alimentares e ginásio social. Neste 
momento encontra-se a desenvolver o Centro de 
Convívio e o Centro de Noite. Segundo o seu 
Presidente de Direção, Paulo Santos, “a Comissão 
Social de Freguesia reveste-se de importância 
fundamental no serviço à comunidade, pois 
funciona como elo de ligação entre todas as 
instituições de apoio social e congrega-as para 
melhor ajudarem e fazerem bem”.

COVID-19 condicionou a intervenção familiar e 
comunitária, exigindo uma intervenção de 
minimização de danos, de assistencialismo e de 
intervenção imediata, pelo que a forte e 
consistente articulação com o Serviço de Ação 
Social é crucial”.

Associação Nacional de 
Ajuda Aos Pobres (ANAP) 
Criada em 2003, tem como 
valências o apoio a famílias 
carenciadas a nível da distribuição 
de cabazes alimentares mensais, 

refeições take-away, vestuário, calçado, brinquedos, 
mobiliário e disponibilização de produtos de 
higiene pessoal. 
Segundo Claudina Costa, diretora da instituição, “a 
Comissão Social da Freguesia é uma mais valia, 
consideramos que a gratidão é a memória do 
coração e sem dúvida que não poderemos estar 
mais gratos com esta parceria. O sucesso do nosso 
trabalho não seria o mesmo se não trabalhássemos 
em equipa.”.

Obra Diocesana de 
Promoção Social 
Desde 1964 em 
funcionamento, tem 
valências nas áreas de 
Creche, Educação 
Pré-escolar, CATL, Centro 

de Convívio, Centro de Dia, Serviço de Apoio 
Domiciliário, CAFAP – Centro de Apoio à Família 
e Aconselhamento Parental e Cantina Social.
Segundo a instituição “num quadro de enormes 
constrangimentos sociais, financeiros e sanitários, o 
que constitui um desafio para a nossa intervenção 
direta, a articulação entre parceiros tem sido uma 
mais valia para a Obra Diocesana de Promoção 
Social, ao nível da troca de experiências, do apoio 
social, do apoio com Equipamento de Proteção 
Individual e do acompanhamento médico e 
sanitário em situações de contágio por Covid-19”.

Agrupamento de Centros 
de Saúde - ACES Porto 
Oriental

Os ACES surgiram da reforma dos Cuidados de 
Saúde Primários, operacionalizada pelo Decreto-Lei 
nº 28/2008 de 22 fevereiro.
O ACES Porto Oriental desenvolve atividades de 
promoção da saúde e prevenção da doença, de 
prestação de cuidados na doença e ligação a outros 
serviços para a continuidade dos cuidados, de 
atividades de vigilância epidemiológica, de 
investigação em saúde e participação na formação 
de diversos grupos profissionais.
Para o ACES Porto Oriental “a Comissão Social da 
Freguesia de Paranhos, conforme os objetivos 
definidos, contribui para a promoção de sinergias, 
competências e recursos, e para a criação de canais 
regulares de comunicação e informação entre os 
parceiros. O conhecimento proporcionado dos 
atores sociais intervenientes no mesmo território 
geodemográfico constitui um elemento facilitador 
da intervenção social integrada.  Nesta etapa em 
que todos nos encontramos a enfrentar uma 
pandemia, a boa cooperação habitual entre serviços 
e instituições tem sido ainda mais relevante, 
particularmente para a continuidade de cuidados e 
para identificação e resposta aos problemas dos 
cidadãos e famílias.”.

Centro Social e 
Paroquial do Amial
Desde 1985 no 
terreno, tem valências 
nas áreas de Creche, 

CATL, Centro de Dia, Centro Comunitário, ERPI, 
Serviço de Apoio Domiciliário e Cantina Social, 
atualmente com capacidade para 96 refeições 
diárias.
Segundo Sónia Augusto, Coordenadora do Centro 
Comunitário, “num contexto em que se torna 
imperativo a conjugação de esforços e recursos das 
parcerias locais, a Comissão Social de Freguesia é 
um órgão da Rede Social que permite aos agentes 
locais o intercâmbio de experiências e a partilha de 
conhecimento. Este trabalho permite aprofundar 
questões que surgem na prática diária através da 
reflexão e do debate visando a adoção de 
metodologias inovadoras de ação social”.

Centro Social da Paróquia da Areosa 
Fundada em 1982 e com o lema “No Serviço 
dedicado está o Amor”, a atividade desenvolvida 
visa dar cobertura às diversas problemáticas sociais 
sentidas na comunidade, intervencionadas através 
das seguintes valências: Centro de Dia, Centro de 
Convívio e Serviço de Apoio Domiciliário. Segundo 
Marta Salazar, psicóloga da instituição “a Comissão 
Social de Freguesia tem contribuído 
significativamente para a promoção de um 
desenvolvimento social integrado ao facilitar a 
articulação entre diferentes e a rentabilização dos 
recursos existentes”.

Conferência de S. 
Veríssimo de Paranhos 

Fundada em 1887, tem como 
valências a ajuda monetária, em 
géneros, roupas e também 
ajuda espiritual. 

Segundo Ana Maria Silva, Presidente da 
Conferência, “a Comissão Social de Freguesia de 
Paranhos torna as instituições mais fortes e com um 
maior leque de soluções para atender as 
necessidades dos mais carenciados da freguesia de 
Paranhos, tudo isso devido à união de todas as 
instituições desta comissão”.

  A Benéfica e    
  Previdente – 
  Associação 
  Mutualista

Fundada em 2002, esta associação tem como 
finalidade desenvolver ações de proteção social nas 
áreas da segurança social e da saúde e promover a 
cultura e a melhoria da qualidade de vida dos 
associados e seus familiares. Em Paranhos a sua 
maior valência tem como base o Protocolo de 
Rendimento Social de Inserção (RSI).
Segundo a instituição “a evolução da pandemia de 

PAPEL HIGIÉNICO | GEL DE BANHO | PENSOS HIGIÉNICOS
ESCOVA E PASTA DE DENTES | CHAMPÔ |SABONETE

FRALDAS | TOALHITAS | CREME HIDRATANTE | PENTE

DETERGENTE CHÃO E WC | BALDES E ESFERGONA
ESPONJAS E PANOS DE LIMPEZA | DETERGENTE ROUPA

DETERGENTE LOIÇA | LIMPA VIDROS | SABÃO

PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL E DOMÉSTICA

Local de entrega:
Conjunto Habitacional Monte S. João, Loja 120
4200-495 Porto
925 671 883 | lojasocial@jfparanhos.pt

campanha
solidária

Porque a higiene é essencial para
a saúde de todos.

Porque a higiene é essencial para a 
saúde de todos.

Ajude-nos a ajudar!
A Loja Social de Paranhos está a necessitar de 
produtos de higiene pessoal de adulto e criança, 
como papel higiénico, gel de banho, escova e pasta 
de dentes, champô, sabonete, fraldas,  toalhas, 
creme hidratante, entre  outros, bem como 
produtos de higiene doméstica, como detergentes 
de limpeza de chão e wc, baldes e esfergonas, 
detergente para lavagem de roupa e loiça, esponjas 
e panos de limpeza, sabão, limpa vidros, entre 
outros. Esta recolha será  para  dar às famílias 
carenciadas da freguesia de Paranhos, sinalizadas 
pelo Gabinete de Serviço Social da Junta de 
Freguesia de Paranhos.
Se pode contribuir, entregue-os na Loja Social de 
Paranhos
(Conjunto Habitacional Monte S. João, Loja 120 - 
4200-495 Porto).
Faça o bem. Ser solidário está nas nossas mãos.
Mais informações: 925 671 883 ou 
lojasocial@jfparanhos.pt 

ALTERAÇÃO DOS LOCAIS DAS
ASSEMBLEIAS DE VOTO

ELEIÇÕES | FREGUESIA DE PARANHOS

Para mais informações contacte a Junta de Freguesia de Paranhos, através do 225 020 046 
ou geral@jfparanhos.pt

NÃO SOFREM ALTERAÇÕES OS SEGUINTES POSTOS:
- POSTO A [EB2,3 PARANHOS]
- POSTO C [EB2,3 AREOSA]
- POSTO D [INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO-ISEP]
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COSTA CABRALB

POSTO
EB2,3 PARANHOS

[ PAVILHÃO C ]

ONDE VOTAVA ONDE VAI VOTAR

EB1
MIOSÓTISE

POSTO EB2,3 PÊRO VAZ 
DE CAMINHA
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EB1
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EB2,3 PARANHOS
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