
Caras e caros Paranhenses,

Caras amigas e caros amigos,

Portugal vive o período mais complicado e 
mais “negro” dos últimos cem anos.
A crise provocada pela COVID-19 é 
dramática, com milhares de infetados, mortos, 
internados e com uma pressão insustentável 
no atendimento, nos hospitais e nos centros 
de saúde, agravada por uma severa recessão 
económica, sem paralelo, que atirou o país 
para uma situação de crise extrema.
Com o plano de vacinação atrasado e com 
problemas de transparência nas suas 
prioridades, estamos reféns da imunidade de 
grupo que tarda em ser alcançada. Só para o 
final do verão, dizem os entendidos. Até lá, 
teremos longas semanas de confinamento e 
um período de desconfinamento gradual, 
sobre o qual não sabemos nada.
O Porto e, neste caso, também Paranhos, não 
fogem a esta dura realidade! Cabe, pois, à 
Junta de Freguesia utilizar todos os seus 
recursos para apoiar a população, na medida 
das suas possibilidades e competências. Pois, 
como sabemos, as Juntas de Freguesias têm 
menos recursos e menos competências que 
as Câmaras Municipais.
Por isso, tal como na primeira e segunda vaga, 
e particularmente entre março e maio 
passado, a Junta de Freguesia de Paranhos 
preparou-se para reforçar o auxílio dos mais 
vulneráveis. O Executivo da Junta afetou ao 
Pelouro da Ação Social todas as verbas 
disponíveis para 2021, garantindo o maior 
orçamento dos últimos anos para a área 
social.
Esta capacidade financeira servirá, em primeira 
linha, para acudir às situações de carência dos 
agregados familiares, mais atingidos por esta 
situação trágica. 
Garantimos também o reforço dos recursos 
humanos para o combate à pandemia. Com 
técnicos habilitados, meios logísticos e 
financeiros para ajudar quem mais precisa. 
Bem sabemos que não resolvemos tudo, mas 
não hesitaremos em deitar mão de todos os 
recursos disponíveis, para encontrar soluções.
Por isso, se precisar de algum tipo de ajuda, 
informações, esclarecimentos, contacte a sua 
Junta, a nossa Junta de Freguesia!
Estamos ao lado da população, com toda a 
serenidade e empenho, e não pouparemos 
no nosso trabalho, para vencer esta batalha!
Por si e por todos!
E não se esqueça, nem facilite. Cumpra todas 
as normas e indicações de segurança, 
distanciamento e dever geral de recolhimento 
obrigatório.

Um abraço do Presidente da 
Junta,

Alberto Machado
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> DESTAQUE

Aprovado Plano de Atividades e Orçamento para 2021

A Assembleia de Freguesia aprovou, no final do 
mês de dezembro, o Plano e Orçamento para 
2021. Deixamos aqui transcritos excertos deste 
documento que se encontra disponível na integra 
no site da Junta de Freguesia de Paranhos, em: 
https://www.jfparanhos-porto.pt/pt/documentos-o
ficiais/planos-e-orcamentos 
“O ano de 2020 foi claramente condicionado e 
marcado como o ano da pandemia COVID-19, 
doença que infetou milhões de pessoas em todo o 
mundo e que está a atingir de forma mais grave, 
principalmente, os mais idosos e vulneráveis.
Foi, assim, o ano em que o mundo ficou 
“suspenso”, as nossas vidas tiveram de se 
“confinar”, as prioridades foram redirecionadas 
para a proteção da nossa saúde e a esperança 
focalizou-se nos cientistas e nos investigadores na 
procura de uma vacina.
Esperança é, pois, a palavra para 2021.
Esperança na vacina. Esperança nas nossas vidas. 
Esperança no futuro.
Todos queremos voltar à “normalidade”, todos 
queremos voltar a poder fazer o que estávamos 
habituados. Estar com a nossa família e amigos, 
sem medo. Conviver. Passear. Divertirmo-nos. 
Trabalhar, sem receio. Reconstruirmos as nossas 
empresas, os nossos locais de trabalho. Voltar a 

dar vida às ruas.
A nossa Freguesia, como a nossa Cidade, o nosso 
País e o Mundo, sofreu. Mas acreditamos 
genuinamente que “tudo vai ficar bem”. 
Sobretudo acreditamos na força da nossa 
comunidade e na cura que se espera ter 
conseguido com a vacina, que chegará em breve a 
Portugal.
Neste cenário de 2020, ficamos com muitos 
objetivos por alcançar, muitas iniciativas por 
concretizar, muitos projetos por realizar. 
Acreditamos que 2021 será o ano de recuperar o 
ritmo e voltarmos à atividade plena. Por isso, o 
Plano de Atividades e Orçamento da Junta de 
Freguesia de Paranhos para 2021 é muito 
semelhante ao de 2020.
Em termos de investimento, já falta pouco para 
concluir os objetivos deste mandato, que entra 
agora no seu último ano. O tempo passa depressa, 
e temos sabido acompanhar esse ritmo a bem de 
Paranhos e dos Paranhenses. 
O ano de 2021 será o de maior investimento de 
sempre na Ação Social, que aumenta cerca de 
40% o seu valor face a 2020.
A crise sanitária provocada pela pandemia deu 
origem a uma crise económica, a desemprego e a 
dificuldades. É hora de agir. E essa ação, ao nível de 

uma Junta de Freguesia como a nossa, das maiores, 
mas de competências muito circunscritas, só pode 
ser traduzida na priorização do Apoio Social a 
quem mais necessita.
Vamos estar cá, para ajudar, com todos os meios e 
recursos que estiverem ao nosso alcance e com as 
competências que nos são delegadas por lei. 
A título de nota final, não podíamos deixar de 
enfatizar que em virtude da pandemia da 
COVID-19, que nos afeta, a concretização do Plano 
de Atividades promovido pela Junta de Freguesia 
estará dependente das orientações e 
condicionantes determinadas pelo Governo, em 
articulação com a Direção-Geral da Saúde, 
designadamente, no que concerne à utilização de 
diferentes espaços e equipamentos, aos dias e 
horários autorizados ou, ainda, ao número máximo 
de participantes nas diferentes iniciativas, entre 
outros fatores.”

Executivo reforça Pelouro da Ação Social
Ao longo do mandato, este Pelouro tem sido a 
prioridade e o eixo fundamental da atuação da 
Junta de Freguesia de Paranhos, não obstante a 
situação de crise social que vivemos fruto da 
pandemia que assolou o mundo, que nos leva a 
procurar intervir na maior escala possível e, por 
isso, no ano de 2021, o Pelouro terá o maior 
orçamento dos últimos anos.
O trabalho social da Junta, nas suas diversas 
componentes, nunca estará completo nem será 
pleno na sua ação sem a intervenção e o apoio de 
quem trabalha ainda em maior proximidade: as 
IPSS’s, os Centros Sociais, as Conferências 
Vicentinas e as Associações de Solidariedade 
Social.
Por isso, será reforçado o trabalho da Junta de 
Freguesia na coordenação da Comissão Social de 
Freguesia, que congrega todos estes parceiros e 
cujo trabalho se traduz numa busca contínua de 
respostas para os problemas dos Paranhenses. 
Da experiência dos últimos anos, sabemos não 
poder garantir “resposta” a todos os problemas. 
Mas sabemos também que muitas das respostas 
que os cidadãos pretendem podem estar nos 
parceiros desta “Rede Social” e as que não estão, 
podem por nós ser encaminhadas para as 
entidades competentes, seja a Câmara Municipal, 
seja o Estado através da Segurança Social, do IHRU, 
do Ministério da Saúde, entre outros.
Sabemos que, no que depender de nós, estaremos 
sempre presentes para apoiar e prestar o melhor 
serviço possível a cada situação. 
Assim, e à semelhança do que prevíamos para 
2020 e que não pôde ser totalmente executado, o 
nosso trabalho continuará a ser direcionado para 
fazer face à pobreza e à exclusão social, mas 
também à criação de oportunidades que terão de 
ir forçosamente além da atuação da mera 
emergência social. 
Com o surgimento de mais processos de exclusão 

social e a persistência de fortes desigualdades 
subjacentes à pobreza estrutural, procuraremos 
continuar o habitual trabalho de proximidade com 
o reforço de políticas ativas para o esforço da 
erradicação e atenuação da pobreza e da exclusão 
social consubstanciada numa atenta e interventiva 
ação concertada dos parceiros sociais e ainda o 
apoio através do Programa de Emergência Social 
(PES). 
Vamos continuar o trabalho do projeto “Zero 
Desperdício”, que coloca à disposição das famílias 
carenciadas, refeições em formato take-away, para 
muitas pessoas da Freguesia que vivem no limiar da 
pobreza. Continuaremos a procurar mais parceiros 
(“doadores”), num trabalho articulado com IPSS’s, 
Universidade do Porto, hospitais, empresas e com 
todos os que se queiram juntar a este movimento. 
Só com eles o projeto faz sentido e só com eles 
teremos dimensão para apoiar todos quantos 
necessitam de satisfazer a necessidade básica 
primária que é a alimentação.
A Loja Social vai continuar a reforçar o seu papel 

interventivo na promoção da melhoria das 
condições de vida de pessoas em situação de maior 
vulnerabilidade, através da atribuição de bens de 
primeira necessidade. As campanhas de recolha de 
bens continuarão a ser o ponto alto do espírito de 
solidariedade coletiva e responsabilidade social. 
Vamos continuar a acompanhar as situações mais 
preocupantes nos bairros sociais da Freguesia, 
principalmente, ao nível das condições de dignidade 
habitacional.
Estaremos particularmente atentos aos problemas 
da habitação especificamente a novas políticas: quer 
eminentemente sociais, quer de habitação a custos 
controlados, dirigidos à população de “classe média”.
Continuaremos a trabalhar em 2021, junto da 
Esquadra da PSP do Bom Pastor, particularmente 
com o novo Comando, para garantir um apoio 
adequado às necessidades de segurança da nossa 
Freguesia. Articularemos, principalmente, com a 
equipa de policiamento de proximidade, para junto 
da população mais vulnerável (idosos e crianças) 
serem garantidos maiores níveis de segurança. 



No âmbito da Comissão Social de Freguesia e nos 
esforços de combate à pobreza e exclusão social, a 
Rede Social de Paranhos tem contado com o 
apoio da ANAP na ajuda aos Paranhenses mais 
desfavorecidos.
Nesse sentido, a Junta de Freguesia apoiou 
financeiramente a aquisição de uma viatura de 
transporte de mercadorias para recolha das 
doações do Banco Alimentar, de empresas e 
particulares.
A Associação Nacional de Ajuda aos Pobres foi 
fundada em 12 de Agosto de 2003 e tem como 
valências o apoio a famílias carenciadas a nível da 
distribuição de cabazes alimentares mensais, 
refeições take-away, vestuário, calçado, 
brinquedos, mobiliário e produtos de higiene 
pessoal, entre outros.
A ANAP assume como missão lutar contra as 
desigualdades sociais, apoiando a satisfação das 
necessidades básicas, com enfoque para as 
carências alimentares. O seu objetivo primordial é 
suprimir as necessidades alimentares de todos os 
indivíduos que se encontrem numa situação de 
exclusão social ou de vulnerabilidade social, 
nomeadamente, pessoas em situação de 
desemprego, doença e sem-abrigo.
Consequentemente, tem vindo a trabalhar no 
sentido de reinserir estes indivíduos na sociedade, 

Junta de Freguesia de Paranhos apoiou a ANAP na aquisição de uma carrinha

fornecendo-lhes apoio psicossocial. Além de tentar 
combater o aumento das carências que afetam a 
população, esta instituição pretende, também, 
fomentar hábitos de higiene e a capacitação dos 
indivíduos, através do trabalho contínuo de 
melhoramento das suas competências familiares, 

individuais e sociais, permitindo que respondam de 
forma mais eficaz às dificuldades que se apresentem.
Esta carrinha permitirá substituir a anterior viatura, 
já com vários problemas mecânicos e continuar a 
trabalhar em prol da comunidade.
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Venha saber mais sobre o MBWay, direitos do 
consumidor, produtos financeiros, fraudes, 

"Eu a minha Reforma" - Programa de Educação Financeira

Com especial foco na sustentabilidade, nas suas 
diversas vertentes social, económica e ambiental, a 
Junta de Freguesia tem participado no Orçamento 
Colaborativo. Para 2021, foram apresentados sete 
projetos no âmbito do Orçamento Colaborativo 
e será possível dar “corpo” à implementação de 
três destes projetos que foram aprovados no 
âmbito desta parceria com o Município. 
Os projetos selecionados para implementação em 
2021 foram três: Centro de Juventude; Reduzir a 
pegada ecológica, ajudar à neutralidade carbónica; 
e 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 

Aprovados três projetos no âmbito do Orçamento Colaborativo

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” 
tem também uma forte componente ambiental e 
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 paga pela Junta. 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.

homebanking, compras online, seguros 
obrigatórios e muito mais.

Este programa procura responder às necessidades 
das pessoas através de estratégias que, por um 
lado, potenciam a literacia financeira e digital e 
diminuem as assimetrias de informação e 
conhecimentos financeiros e, por outro, capacitam 
para o acesso à utilização de serviços digitais.
Esta iniciativa é direcionada para a população com 
mais de 55 anos e funcionará no formato de 
laboratórios online.
Esta formação online é gratuita, mas com inscrição 
obrigatória, e todos os interessados em participar 
deverão contactar-nos através do: 225 020 046 ou 
animacao@jfparanhos.pt
Este programa resulta de uma parceria entre a 
Fundação António Cupertino de Miranda, o 
município do Porto e a Junta de Freguesia de 
Paranhos.
Inscreva-se!
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> AÇÃO SOCIAL

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, a Câmara Municipal 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 225 020 046 ou 
servico.social@jfparanhos.pt

Programa de apoio à esterilização de
animais - Esterilização de duas colónias
em Paranhos

No âmbito deste programa, em dezembro, a Junta 
de Freguesia de Paranhos recebeu a sinalização de 
duas colónias de gatos, uma na EB1 do Covelo, 
com pontos de alimentação na escola e no jardim 
fronteiro, e outra na Travessa da Areosa, com dois 
pontos de alimentação na travessa.
Na EB1 do Covelo, após acionar a parceria com a 
Associação Miacis - Protecção e Integração Animal 
foi possível realizar o programa CED 
(Capturar-Esterilizar-Devolver) a 11 animais (4 
fêmeas e 7 machos). 
Na Travessa da Areosa foi possível realizar o 
programa CED (Capturar-Esterilizar-Devolver) a 7 
animais (4 fêmeas e 3 machos).
Após um mês ambos os locais serão novamente 
visitados para verificação da existência de outros 
animais por esterilizar. 
A sobrepopulação de animais, quer no espaço 
público quer em propriedades privadas, é um 
problema que, se não for enfrentado, pode atingir 
proporções insustentáveis, com consequências 
sempre trágicas para os animais, cuidadores e 
comunidade em geral, como abandono, doenças, 
desequilíbrio ecológico, entre outros.
A esterilização é a alternativa ética e a única eficaz 
para proteger os animais e controlar o aumento da 
população.
Ajude-nos a sinalizar outras colónias na Freguesia 
de Paranhos!
Para mais informações contacto o Gabinete de 
Serviço Social da Junta de Freguesia de Paranhos, 
através do 225 020 046 ou 
servico.social@jfparanhos.pt 

“ANIMA Sénior” visitou o Centro Social de S. Tomé

Em dezembro o Grupo de Fados do ISEP realizou 
uma atuação de cariz social ao abrigo do 
programa “ANIMA Sénior” de modo a alegrar o 
dia aos utentes do Centro Social de S. Tomé, em 
colaboração com a Junta de Freguesia de 
Paranhos.
Com esta pandemia, a população mais idosa foi 
particularmente afetada, não só com o vírus que 
afeta a todos, mas, para que se pudessem 
proteger, com a solidão que veio com o seu 

isolamento.
Desta forma foi criado este projeto do Politécnico 
do Porto, que consiste em levar música a todos os 
idosos, cumprindo sempre as recomendações da 
DGS. Para além do Grupo de Fados do ISEP, o 
projeto conta também com a participação da Tuna 
Académica do ISEP, para a realização de outras 
ações, que por devido ao estado de emergência 
teve de fazer uma pausa e aguarda novas 
oportunidades.

> EDUCAÇÃO

Projeto Entrelaçar – Oficina de expressão plástica alusiva ao Natal

No mês de dezembro é já uma tradição do 
Projeto Entrelaçar, apelar à imaginação e 
criatividade de pais e filhos, na realização de algo 
alusivo à época. 
Sob a orientação de Cristina Camargo do Atelier 
BOA (Bombarda Oficinas de Arte), no dia 19 
dezembro, na Casa da Cultura de Paranhos, os 
presentes na oficina de expressão plástica alusiva 
ao natal, criaram e guardaram o espírito do Natal, 
num frasco de vidro, com uma paisagem colorida, 
repleta de neve, que no final levaram para casa.
Com a utilização de várias técnicas, foi estimulado 
o pensamento crítico, a sustentabilidade, o afeto e 
a cumplicidade, ao longo do desenvolvimento da 
atividade proposta.
Uma manhã bem passada a reinventar o espírito 
do Natal, em tempos de pandemia.
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> EDUCAÇÃO

Projeto Entrelaçar – Oficina de Origami 

No dia 23 de Janeiro, o Projeto Entrelaçar 
proporcionou a pais e filhos uma oficina de 
Origami.
Em formato online através da plataforma zoom, 
Susana Pires, membro do Clube de Origami do 
Porto dinamizou a sessão. 
O origami é uma arte tradicional da cultura 
japonesa, que consiste em criar formas geométricas 
diferentes a partir de dobragens no papel, sem 
cortes ou cola. Ou seja, usando a imaginação, é 
possível criar animais, elementos da natureza, 
brinquedos e objetos práticos (caixas, suportes) a 
partir de uma folha de papel. Além de estimular a 
criatividade, a atividade ajuda na concentração e na 
coordenação motora.
Foi uma experiência muito divertida entre pais e 
filhos e que se prolongou para além da sessão, tal 
foi o entusiasmo nas formas construídas.

ATL Férias de Natal 

O Pelouro da Educação dinamizou de 21 a 30 de 
Dezembro, o ATL Férias de Natal 2020, para as 
crianças da freguesia. 
Apesar dos constrangimentos e receios 
provocados pela pandemia, 51 crianças 
participaram de forma lúdica e divertida numa 
grande variedade de atividades. Em contexto 
escolar, tiveram oficinas de expressão plástica e 
culinária, aulas de zumba, jogos tradicionais, 
torneio de minigolfe, caça ao tesouro e jogos sem 
fronteiras. Foram ainda reservadas algumas horas 
para pôr os trabalhos de casa em dia! 

Nas saídas ao exterior, foram ver um filme ao 
cinema e para vivenciarem um pouco mais do 
espírito do Natal, assistiram a uma sessão de Circo 
no Coliseu do Porto.
Ao longo dos 6 dias de férias, as aulas de expressão 
musical dinamizadas pela Escola de Música de Santa 
Cecília, prepararam as crianças para um concerto 
de Natal. No último dia de férias, foi apresentado 
em formato digital aos encarregados de educação. 
Uma prenda extra e inesperada que certamente 
agradou a todos.
 

Agrupamento de Escolas Eugénio de
Andrade continua com a Direção do
Dr. Emídio Isaías

No passado dia 2 de fevereiro, o Conselho Geral 
do Agrupamento de Escolas Eugénio de Andrade 
reuniu, por videoconferência, para a tomada de 
posse do Dr. Emídio Isaías, como Diretor do 
Agrupamento.
Para o Dr. Emídio Isaías é “fundamental que a escola 
consiga formar cidadãos mais habilitados para 
corresponder às necessidades de desenvolvimento 
económico, alicerçado num desenvolvimento ecológico 
e social sustentável, contribuindo para a construção de 
uma sociedade mais justa, igualitária e inclusiva”. 
Salientou ainda que “só com uma gestão 
participativa, com delegação de competências, 
atribuindo de forma gradual autonomia e 
responsabilidade a todos os atores educativos na 
tomada de decisões e na procura de soluções para os 
desafios que enfrentam, poderemos envolver, implicar 
e responsabilizar de forma partilhada”. Reafirmou a 
aposta “numa educação vincadamente humanista, 
sustentada em valores éticos de integridade e 
honestidade, ligados às pessoas num espírito de 
abertura, coragem, sinceridade e bom senso. É 
essencial respeitar os valores democráticos alicerçados 
na lealdade e responsabilidade, valores profissionais à 
procura da excelência, isenção, criatividade, inovação e 
trabalho em equipa”.

A equipa diretiva contará também com a Dr.ª Sónia 
Cruzeiro, Dra. Ana Monteiro e Dra. Cristina 
Albuquerque.
A Junta de Freguesia de Paranhos congratula a nova 
direção, desejando um mandato tranquilo e repleto 
de sucessos, e que se consiga ultrapassar todas as 
exigências que a situação pandémica impõe ao 
ensino.

> CULTURA

Exposição de Pintura de José Teixeira da Rocha 

No dia 8 de janeiro, a Casa da Cultura de Paranhos 
acolheu a inauguração de uma exposição de 
pintura de José Teixeira da Rocha, um dos muitos 

alunos que frequentam a atividade formativa que 
aqui se desenvolve. Esta mostra bastante 
interessante de trabalhos de diferentes temáticas, 
deveria ter estado patente ao público até ao dia 22 
de janeiro. Lamentavelmente, o agravamento da 
situação pandémica no país e a subsequente 
implementação de diversas medidas restritivas 
impostas pela DGS, levaram a que tal não fosse 
possível, por força do encerramento da sala de 
exposições da CCP. Esta exposição, todavia, 
passou a estar disponível online, tendo sido 
apresentados na página de Facebook da JFP todos 
os quadros que dela faziam parte, permitindo aos 
interessados conhecerem, da forma possível, o 
trabalho desenvolvido por este artista plástico. Em 
Paranhos, a Cultura reinventa-se, a cada dia que 
passa… 
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Vamos sair mais Fortes, mais solidários, em Paranhos.

Escrevo estas linhas, no momento em que 
aparentemente já superamos o pico desta 
segunda/terceira vaga na nossa Cidade. Escrevo 
com um sentimento de esperança, que o que nos 
atingiu nos últimos dois meses não regresse mais. 
Aos enlutados, desejo em nome de todos os 
grupos parlamentares a nossa solidariedade, e 
sobretudo a nossa convicção que somos na dor, 
todos iguais e todos carentes de apoio e atenção.
Assim envio um abraço fraterno, um abraço 
solidário e sobretudo um abraço amigo.
Aparentemente este segunda/terceiro embate 
mostrou-nos que o nosso SNS ( a melhor 
conquista de Abril ) resistiu. Aqui no Norte, no  S. 
João, o planeamento existiu, e mostrou que quem 
sabe fazer, fez.
Apesar de uma clique de jornalistas de Lisboa, a 
que nos achou gente atrasada e pobre, fomos 
capazes de partilhar recursos, e receber vindos de 
onde foi necessário, os lugares que faltaram, onde 
o planeamento devia ter sido feito de forma 
diferente.
Um forte abraço ao pessoal de saúde destacado 
neste combate.

Demos a prova de que estamos aí para todos, e 
contamos, e somos parte, de um todo que se 
chama Portugal.
Dar os parabéns à nossa edilidade, na pessoa do 
Timoneiro que temos, Rui Moreira, e à nossa 
Junta que realizou o que devia, indo até além 
disso, nesse papel de somar.
Quero dar aqui uma nota especial, ao Sr. 
Vereador da Coesão Social, Dr. Fernando Paulo, 
e na sua pessoa, à sua equipa e pelouro.
Este ano reforçou em nós a certeza de ter sido a 
escolha acertada, pois que sabe o que faz. 
Presente, com eficácia, soube estar ao serviço da 
população, e, ouviu todos a que eles se dirigiram a 
clamar por justiça e ajuda. Obrigado.
Quero informar o forte movimento Associativo 
de Paranhos que a iniciativa de apoio de 
emergência às associações foi reforçada em mais 
50.000 euros ( passou para 200.000) e que a 
terceira edição do fundo de apoio ao 
associativismo está já aí. Informem-se e 
candidatem-se. 
Trabalhem em rede, aproveitem as redes 
informais que existem, e colaborem entre vocês. 

Ousem ir a projetos juntos, o futuro, vai obrigar a 
colaborar. Não fiquem agarrados a tempos de 
estar sós.
Não se esqueçam de que a nossa força, depende 
da identidade e coesão que somos. Em tempos de 
digitalização, o ser humano e social que somos 
tem de ser preservada.
Só isso permite ver um caminho que devemos 
trilhar juntos em coletivo e a somar nas diferenças.
Renovo o pedido que se cuidem e protejam. A 
segurança depende acima de tudo do nosso 
exemplo, e sobretudo da nossa vontade de 
entender o limite da liberdade do outro.
Desejo tempos serenos, de 
preparação com energia, de 
um futuro melhor, para 
todos que vivem em 
Paranhos e no Porto. 
 

Paulo Jorge Teixeira
Presidente da Assembleia
de Freguesia de Paranhos

> CULTURA

Atividade Formativa Online

No corrente ano letivo, a Atividade Formativa 
desenvolvida na Casa da Cultura teve início no dia 1 
de outubro de 2020, tendo sido possível aos 
formandos optarem entre entre os regimes 
presencial e não presencial (ensino à distância). 
Inicialmente, pareceu existir alguma resistência 
relativamente à frequência das aulas online, fosse 
pelas dificuldades sentidas, no domínio das 
aplicações informáticas utilizadas, fosse pela natural 
preferência pelo contacto presencial com os 
professores e restantes colegas, ao qual os 

formandos estavam habituados. Desde esse 
momento, no entanto, os cursos de inglês, italiano, 
francês, espanhol, pilates, yoga e informática, 
decorreram em regime misto.
A partir do momento que a atividade formativa 
presencial teve de ser interrompida, devido aos 
constrangimentos decorrentes da pandemia de 
Covid-19, a mesma passou exclusivamente para o 
regime não presencial (ensino à distância), acessível a 
todos aqueles que dispõem de uma ligação à 
internet, bem como de um computador com 

Uma antologia de Poesia: um novo desafio colocado aos paranhenses
O Pelouro da Cultura pretende promover a 
edição de uma antologia poética, no ano de 2021, 
compilando textos produzidos por autores da 
freguesia (naturais da mesma ou nela residentes e 
recenseados), interessados em ver os seus poemas 
publicados em livro, com a chancela da Junta de 
Freguesia de Paranhos. Para o efeito, deverão fazer 
chegar os poemas de sua autoria à Casa da 
Cultura de Paranhos, até ao dia 19 de março de 
2021 (no máximo, três de cada autor), em ficheiro 
Microsoft Word, através do endereço de correio 
eletrónico casadacultura@jfparanhos.pt ou, em 
alternativa, em suporte de papel, em envelope 
fechado, dirigido à CCP (Largo do Campo Lindo, 
n.º 7, 4200-142 PORTO). Os poemas a enviar, 

para apreciação, deverão ser acompanhados de 
formulário próprio (MOD 086/01), disponível no 
sítio da internet da JFP e na CCP. Os poemas a 
integrar na antologia (no máximo, dois de cada 
autor), de tema livre, serão selecionados por um 
grupo de trabalho composto por três elementos, 
designadamente, um representante do Executivo 
da JFP e dois outros elementos, com reconhecidas 
competências no domínio da Língua Portuguesa. 
No sítio da internet da JFP, poderá ser consultada 
informação referente a esta iniciativa. Também 
poderão ser enviadas ilustrações, em papel, 
formato A4, para seleção da imagem a utilizar na 
capa do livro em causa.

câmara, um tablet ou um smartphone.
Todos tiveram de se adaptar às novas circunstâncias. 
O balanço que fazem de tal situação é, no entanto, 
globalmente positivo, como demonstram os 
numerosos testemunhos que nos fizeram chegar e 
dos quais apresentamos alguns exemplos: “...é uma 
nova realidade para mim, mas está a resultar"; "...no 
início estava renitente, agora acho a experiência 
gratificante"; "...à primeira vista, parecia não ser muito 
interessante participar online numa atividade tão 
prática"; “...o medo inicial foi superado com sucesso e 
substituído pelo ânimo de ver as aulas a funcionarem 
tão bem, neste novo mundo que é o digital!”; “Acho 
estas novas vias de comunicação uma bênção nestes 
tempos tão difíceis. Basta fazer um esforço para que 
tudo corra bem. Gosto muito destas atividades, 
fazem bem e contribuem para o nosso 
desenvolvimento.”; “Em época de confinamento 
estas aulas são uma lufada de ar fresco.”; “Continua a 
ser possível esclarecer dúvidas e pedir sugestões, que 
muito enriquecem o nosso trabalho.”; “Não é o 
ideal. Mas é muito bom! Adquirem-se 
conhecimentos e quebra-se o isolamento.”.
A Junta de Freguesia de Paranhos destaca e agradece 
o empenho dos formadores e formandos da CCP, 
na transição que efetuaram para o ensino à distância. 
Votos de continuação de bom trabalho! 
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Club Sportivo Nun’Álvares

Fundado a 3 de maio de 1915, envolve na 
prática das suas modalidades cerca de 600 
pessoas.
Ao longo da sua história promoveu 

diversas modalidades, desde natação, Hóquei, 
Râguebi, Andebol. Atualmente promove a prática de 
Futebol, Ténis, Squash, Ténis de mesa, Capoeira, 
Dança contemporânea, Cross-Fit e Fitness. Apoia 
também o desporto adaptado na modalidade de 
Ténis em cadeira de rodas. 
De relevar que, o Nun’ Álvares, foi pioneiro no puro 
amadorismo desportivo com influência na génese de 
Federações Desportivas Nacionais e locais e contou 
nos seus quadros com o atleta olímpico Karel Pott.
Segundo o Presidente, António Moreira, “a Junta de 
Freguesia tem sido um aliado fundamental para que o 
clube possa desenvolver a sua missão junto da 
comunidade local. Graças a esta parceria, realizamos 
a prova mais antiga de formação de ténis Nacional  
"Open Juvenil/Cidade do Porto". 

Estrela e Vigorosa Sport 

Fundado a 30 de abril de 1924, este clube 
foi um dos fundadores das Associações do 
Porto de Andebol, Basquetebol, Voleibol e 
Ténis, e o primeiro clube a ter um campo 

de jogos próprio para a prática do Basquetebol e um 
ringue de Patinagem. Atualmente movimenta 
centenas de pessoas nas secções de Andebol, 
Automobilismo, Campismo, Desporto Adaptado, 
Escola de Desporto (Centro de Habilitação e 
Orientação Desportiva), Ginástica (Acrobática, 
Educativa, Formativa, Manutenção, Aeróbica, Dança 
Jazz e de Salão, Ballet, Karaté), Hóquei em Patins, 
Patinagem, Ténis e Pólo Aquático Feminino. 
Proporciona ainda a prática de Kung Fu, Zumba, Kick 
Boxing, Ioga, Gym for kids, Kanggo  e Fitness. Em 1994 
foi criada a Secção de Desporto Adaptado (Paralisia 
Cerebral), tendo vindo a afirmar-se na linha da frente 
na modalidade de Boccia.
É reconhecido como Instituição de Utilidade Pública 
desde 10/08/1984, e conta com um valioso 
património, em títulos e distinções várias, de onde 
destacamos os títulos de Campeão Nacional de Salto 
com Vara, Campeão Distrital de Hóquei em Patins e 
Campeão Distrital de Andebol Feminino. Nas 
palavras do Presidente, Joaquim Alfredo, “salientamos 
a ajuda que a de Junta de Freguesia de Paranhos nos 
tem dado ao longo dos anos (…) Os Clubes e a Junta 
de Freguesia de Paranhos estão de mãos dadas com 
o desporto”.

Futebol Clube Amial e Regado 

Fundado em 23 de junho de 1970, neste 
momento não tem qualquer modalidade 
federada mas desenvolve um trabalho de 
apoio à comunidade. Conta com cerca de 

150 associados. Ao longo da sua história conta com 
a prática das modalidades de Atletismo, Futebol, 
Futsal, Pesca Desportiva, Teatro e Xadrez, tendo 
sido Campeão Regional Individual e por Equipas em 
Pesca Desportiva de Mar, Campeão Distrital de 
Xadrez em Sub14 femininos e Campeão Distrital de 
Futsal em Veteranos.
É parceiro da Junta de Freguesia na organização da 
Noite de Fados nas festividades da Freguesia.

Núcleo Desportivo do Bairro do Bom Pastor 

Fundado em 01 de Setembro de 1976, este 
clube movimenta cerca de 500 pessoas 
entre atletas e sócios.
Atualmente a prática desportiva resume-se 

CONHEÇA ALGUMAS DAS COLETIVIDADES DA FREGUESIA DE PARANHOS

ao Futsal, em diversos escalões, mas ao longo dos 
anos promoveu também o Atletismo, o Bilhar, as 
Damas, o Futebol, o Mini Vólei, a Pesca e o Xadrez.
De referir que o Bom Pastor atingiu já neste século a 
2ª Divisão Nacional de Futsal Sénior e foi também 
Campeão Distrital da 4ª Divisão de Veteranos. De 
relevo é também ter sido berço de dois atletas de 
renome internacional formados no clube, “Petit” e 
Mário Siva.
Nas palavras do Presidente, Mário Cruz, a parceria 
com a Junta de Freguesia permite “Manter a 
capacidade de resposta perante os nossos Idosos e 
Jovens que visitam a nossa coletividade para lhes 
proporcionar momentos felizes”.

Real Sociedade do Campo Lindo

Fundado a 4 de abril de 1962, conta com 
cerca de 250 associados. Atualmente tem 
a secção de Strongman e pratica o 
associativismo, tentando apoiar a 
comunidade mais desfavorecida. 

Na sua história, foi entre outros, Campeão Regional 
de Corta-Mato feminino e já contou com as 
modalidades de Atletismo, Futebol, Futebol de 5, 
Futsal, Pesca Desportiva e Powerlifting.
O Presidente, Hugo Araújo entende como 
“importante todo o apoio que a Junta de Freguesia 
presta à associação dentro do seu alcance”.

Sport Comércio e Salgueiros 

Fundado em 8 de dezembro de 1911, 
promoveu ao longo da sua história diversas 
modalidades, como Andebol, Andebol de 11, 
Atletismo, Basquetebol, Bilhar, Bodyboard, 

Ciclismo, Futebol, Futsal, Pesca, Pólo Aquático, 
Pugilismo, Voleibol e Xadrez.
O Salgueiros organiza a prova de estrada mais antiga 
do país, a Volta a Paranhos e foi 15 vezes Campeão 
Nacional de Pólo Aquático e 2 vezes Campeão 
Nacional da II Divisão de Futebol, entre tantos outras 
conquistas.
Atualmente fomenta a prática das modalidades de 
Atletismo, Bilhar, Boxe, Esports, Futebol, Futebol 
Americano, Futsal veteranos e Running, abrangendo 
cerca de 600 atletas
Nas palavras do Presidente, Gil Almeida, “a Junta de 
Freguesia de Paranhos apresenta-se como o maior 
parceiro institucional das actividades desenvolvidas 
pelo Salgueiros no fomento da actividade desportiva 
no território onde está inserido.  Um parceiro que 
através da sua associação aos nossos projectos,  
permite a concretização de uma série de eventos 
desportivos, recreativos, culturais e de índole social 
em prol da sociedade paranhense”.

Sporting Clube da Cruz

Fundado em 19 de Maio de 1919, movimenta 
cerca de 500 pessoas em torno do clube, nas 
áreas desportiva, lúdica e social. 
Em termos desportivos, correntemente tem 

o Futebol nos mais diversos escalões, mas, ao longo 
dos anos várias foram as modalidades desenvolvidas 
neste clube, como o Andebol de Onze, Atletismo, 
Basquetebol, Campismo, Ciclismo, Pesca Desportiva, 
Teatro, Ténis de Mesa e Xadrez.
Instituição de Utilidade Pública e possuidor da 
Medalha de Mérito Desportivo, GRAU OURO, da 
Cidade, o Cruz foi, entre outros títulos conquistados, 
Campeão de Reservas da 2ª Divisão Distrital em 
58/59 e Campeão da Zona Norte de Corta-Mato 
feminino em Infantis e Iniciados.
Todos os dirigentes e colaboradores exercem a sua 
atividade em regime de voluntariado e não é cobrada 
qualquer mensalidade aos atletas.

Hélder Pereira, o Presidente, refere que “ o apoio da 
Junta de Freguesia de Paranhos, tem sido fundamental 
e muito relevante quer no apoio logístico e de 
transportes, quer através do seu apoio financeiro 
através de protocolos pontuais para a atividade 
desenvolvida, quer com as suas palavras de apoio e 
incentivo”.

Targa Clube

Fundado em 17 de fevereiro de 
1967, é uma associação 
vocacionada para os desportos 

motorizados que movimenta cerca de 250 pessoas.
É uma Instituição sem fins lucrativos, exclusivamente 
dedicada ao automobilismo e karting, sendo o sócio nº 
10 da FPAK (Federação Portuguesa de 
Automobilismo e Karting), com a realização até aos 
dias de hoje de mais 300 eventos desportivos.
Participou na sua 1ª prova em 1967 na pista do 
Estádio do Lima. Na sua história participou em 
diversas provas e Campeonatos em localidades como 
Porto, Matosinhos, Ovar, Entre-os-Rios, Vila Nova de 
Famalicão, Póvoa de Varzim, Viseu, Viana do Castelo, 
Vila Real, Bragança, Estarreja, Ponte de Lima, Caminha, 
Arcos de Valdevez, Paredes de Coura, Vila Nova de 
Cerveira, Vigo (Espanha), Póvoa de Lanhoso, Vieira do 
Minho, Guimarães, Caramulo, Vila Nova de Gaia e 
Espinho. 
Nas palavras do seu Presidente, Fernando Batista, 
“Entendemos que uma estreita ligação do Targa Clube 
à Junta de Freguesia de Paranhos nos pode trazer 
apoio e facilidades com a colaboração directa em 
eventos vocacionados para a juventude onde cada vez 
mais o interesse pela prática dos desportos 
motorizados que de ano para ano se torna mais 
evidente na nossa juventude, sendo que as mais-valias 
deste desporto se evidenciam no comportamento dos 
futuros condutores em Portugal”.

União de Francos e Figueirense

Fundado a 9 de julho de 1925, este clube 
não tem aos dias de hoje atividade 
desportiva federada, mas desenvolve uma 
actividade com forte componente social 

junto dos mais idosos. Existem projetos para retomar 
a prática do Andebol uma das modalidades históricas 
deste clube, além do Atletismo, Futebol, Boxe, Hóquei 
em Campo e Ténis de Mesa.
Esta associação movimenta cerca de 100 pessoas e foi 
responsável, por vários anos pela organização da Meia 
Maratona do Porto. Sagrou-se também Campeã 
regional em várias modalidades ao longo da sua 
historia.
A colaboração da Junta de Freguesia é importante na 
dinamização de atividades e subsistência da 
colectividade.

WOLVESPFC - Paranhos Futebol Clube

Fundado em 15 de julho de 2016, envolve 
cerca de 30 participantes na modalidade de 
Futebol de 11, no escalão de Masters. 
Realizou o seu primeiro jogo oficial em 12 

de outubro de 2019.
Segundo Pedro Novais, Presidente e atleta, “A 
importância da parceria com Junta de Freguesia é 
enorme, uma vez que auxilia o clube no pagamento 
de algumas despesas essenciais ao bom 
funcionamento e manutenção do clube. É muito 
gratificante contar com o apoio da Junta de Freguesia, 
pois sentimos mais vontade em continuar a dignificar a 
Freguesia a que pertencemos e que dá nome ao nosso 
clube.”
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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

VACINAÇÃO COVID-19
FREGUESIA DE PARANHOS

Tem mais de 80 anos?
Tem entre 50 e 79 anos e sofre de comorbilidades 
(doença coronária, insuficiência cardíaca ou renal 
ou doença pulmonar obstrutiva crónica) e por 
isso integra grupo de risco?
Tem o seu número de telemóvel atualizado junto 
do seu Centro de Saúde ou Unidade de Saúde 
Familiar?

Para atualizar o número de telemóvel pode enviar 
um email para a sua USF com as seguintes 
indicações: nome, número de utente e número de 
telemóvel.

USF Arca d'Água  
usf.arcadagua@arsnorte.min-saude.pt

USF Lindo Vale  
usf.lindovale@arsnorte.min-saude.pt

USF Covelo
 usf.covelo@arsnorte.min-saude.pt

USF Faria Guimarães  
usf.fariaguimaraes@arsnorte.min-saude.pt

VACINA COVID-19: 
O processo de vacinação irá decorrer ao longo do 
ano de 2021. 
Não é possível pedir a marcação da sua vacina 
para a COVID-19. 
Será contactado pelo Serviço Nacional de Saúde 
para esse efeito. 
Deve aguardar até ser contactado.
O número de vacinas administradas dependerá do 
fluxo de vacinas que o Governo conseguir 
assegurar.

Formulário de vacinação contra a 
COVID-19 | Fase I

O formulário de vacinação contra a COVID-19 
para pessoas com mais de 80 anos e a partir dos 
50 com doenças associadas permite consultar as 
listas da primeira fase da vacinação. Através 
deste formulário, é possível verificar a inscrição 
do utente e corrigir ou atualizar os seus dados, 
de forma a garantir o contacto pelo SNS.

A quem se destina?
O formulário destina-se a todos os cidadãos com 
mais de 80 anos e aos cidadãos com mais de 50 
anos com doenças associadas (doença coronária, 
insuficiência cardíaca, insuficiência renal ou 
doença pulmonar obstrutiva crónica).

Que informação pode ser consultada?
Pode ser verificada a inclusão do cidadão na 
primeira fase do Plano de Vacinação contra a 
COVID-19.

Quais os dados necessários para a consulta de 
informação?

. Nº utente de saúde

. Data de nascimento

. Nome completo

Onde pode consultar?
No Portal COVID-19, na área dedicada à
covid19.min-saude.pt/vacinacao


