
Caras e Caros Paranhenses,

Caras Amigas e Caros Amigos,

A chegada do Verão é sempre um tempo muito 
esperado por todos. Há, nesta estação do ano, 
um renascimento para a vida, um novo ritmo e 
uma nova esperança. 
É também tempo de férias, de descanso e de 
lazer! Tempo de leituras, de revigorantes banhos 
de mar ou de passeios no campo, de tempo para 
a família e de tempo para novos projetos!
Infelizmente, este, ainda não é o tempo de 
baixarmos a guarda relativamente à doença 
COVID-19. Temos de manter todos os cuidados 
e de cumprir com todas as regras da DGS. Assim, 
apelamos a todos que não se distraiam, nem 
desvalorizem o perigo que ainda enfrentamos.
Felizmente, o processo de vacinação dos nossos 
mais idosos corre a bom ritmo e já estão 
praticamente todos vacinados com as duas doses. 
Se conhecer alguém que ainda não esteja 
vacinado, por favor contacte-nos. Quanto aos 
mais jovens, apelo à vossa solidariedade 
geracional. Cuidem dos vossos pais e avós. Eles 
são preciosos!
Apesar de todas estes condicionalismos, a Junta 
de Freguesia de Paranhos tem continuado a fazer 
o seu trabalho e a cumprir, dentro de todas as 
normas e circunstâncias, o seu programa, o seu 
compromisso com os Paranhenses! E é assim que 
vai continuar a ser!
Mesmo com todas as dificuldades próprias da 
pandemia, não vamos deixar ninguém para trás! 
Continuaremos a ter atividades para crianças e 
jovens, como as Férias Desportivas e os ATL, 
continuaremos com atividades culturais para 
todos os Públicos, como as sessões de Poesia, as 
tardes de Fado e as visitas culturais, 
continuaremos a política de Apoio Social aos 
mais carenciados e a constante articulação com as 
nossas IPSS’s e Centros Sociais, que têm sido 
essenciais na boa colaboração que têm dado à 
Junta de Freguesia no apoio aos nossos 
concidadãos mais carenciados.
Podemos dizer que até este momento 
CUMPRIMOS com o que prometemos! A equipa 
que tem gerido esta Autarquia, desde o nosso 
Executivo, passando pelos Funcionários de todas 
as valências da Junta – que dão diariamente o seu 
melhor – até cada um vós/ de nós enquanto 
cidadãos, é uma verdadeira equipa de 
CONFIANÇA. Porque só com todos se constrói 
uma Freguesia melhor.
Assim, vamos continuar a exercer uma política de 
proximidade! Junto das pessoas, com as pessoas, 
a resolver os problemas que forem da nossa 
competência e a exercer toda a influência junto 
de quem de direito, sempre que for necessário.
Termino, desejando-vos as melhores férias 
possíveis, repetindo o apelo à responsabilidade e 
cumprimento de todas as regras 
de segurança, para vossa 
proteção e dos vossos 
familiares e amigos. Votos de 
muita saúde e até setembro!
Um abraço amigo do

Alberto Machado
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> DESTAQUE

Junta de Freguesia volta a apostar em "energia verde"

Em 2019, o Executivo da Junta instalou painéis 
solares fotovoltaicos no edifício sede da Junta de 
Freguesia. O resultado obtido, nomeadamente 
com a poupança na fatura elétrica permitiu 
confirmar a aposta neste investimento que torna a 
nossa Freguesia mais sustentável e mais amiga do 
ambiente.
Nesse sentido, nos últimos meses voltamos a 
investir, com apoio do Orçamento Colaborativo, 
na aquisição de painéis solares fotovoltaicos para a 
autoconsumo, que foram instalados nos demais 
edifícios da Junta de Freguesia: secretaria do 
Cemitério de Paranhos, no Tanatório da Freguesia 
e na Casa da Cultura de Paranhos.
Estes sistemas estão vocacionados para fornecer 
energia diretamente aos edifícios evitando o 
consumo da rede e assim evitar os custos uma boa 
parte da energia elétrica consumida durante o dia 
pelos diferentes equipamentos. 
Em média, estima-se que se consiga reduzir a 

INFORMAÇÃO
Em resposta às inúmeras reclamações que temos 
recebido, ao longo dos últimos dias, por parte dos 
moradores, empresários e utilizadores dos 
arruamentos: Dr. Carlos Ramos e Conde de 
Abranches, entre a Rua do Amial e a Rua de São 
Tomé, a Junta de Freguesia de Paranhos vem por 
este meio esclarecer que não foi ouvida pela 
Câmara Municipal do Porto no que diz respeito às 
alterações viárias introduzidas.
Aliás, o mesmo aconteceu aquando das 
intervenções realizadas na Rua de Costa Cabral, na 
Rua da Constituição, na Rua Leonardo Coimbra e 
na Rua do Monsanto, entre outras.
Sabemos que a competência de gestão da Via 
Pública é uma competência própria das Câmaras 
Municipais, mas também entendemos que a boa 
gestão do espaço público se deve fazer em diálogo 
com a população e com os seus representantes ao 
nível das freguesias.
Em tempo oportuno, a Junta de Freguesia já 
transmitiu a sua oposição a estas alterações, 
manifestando incompreensão face à redução do 
número de lugares de estacionamento disponíveis, 
ao estreitamento da largura das vias e, no caso da 
Rua de Monsanto, à afetação de uma faixa de 
rodagem, na sua totalidade, a uma ciclovia 
praticamente sem utilização.
Não é que a Junta de Freguesia seja contra as 
ciclovias, mas estas devem ser implantadas de 

energia consumida em cerca de 35%.
Na secretaria do cemitério de Paranhos foram 
instalados 12 painéis fotovoltaicos (6 painéis por 
cada contador existente) perfazendo uma potência 
instalada de 4.44 Kw.
No Tanatório de Paranhos foram instalados 10 
painéis solares fotovoltaicos perfazendo uma 
potência instalada de 3.7 Kw.
Na Casa da Cultura foram instalados 6 painéis 
solares fotovoltaicos perfazendo uma potência 
instalada de 2.22 Kw.
Foi ainda instalado um carregador para veículos 
elétricos de 22 Kw no edifício da Junta de Freguesia 
para o carregamento de uma carrinha elétrica 
recentemente adquirida.
Todos estes investimentos tem um propósito de 
tornar os nossos edifícios mais sustentáveis, usando 
para isso uma energia limpa e renovável.
Paranhos está a contribuir para a redução da 
pegada energética global!

O presidente da Junta, Alberto Machado, no 
âmbito de mais uma presidência aberta, 
deslocou-se desta vez ao Bairro do Regado. 
Esta visita decorreu na sequência de um conjunto 
de reclamações dos moradores face ao projeto 
desenvolvido pela Câmara do Porto, 
especialmente no que diz respeito ao reduzido 
número de lugares de estacionamento previsto. 
As obras, da responsabilidade da Empresa 
Municipal Domussocial, decorrem no espaço 
público e visam requalificar as vias interiores do 
bairro e jardins.
Esta requalificação vem concluir os arranjos 
exteriores do bairro, uma vez que a zona poente já 
tinha sido requalificada há vários anos. E a zona 
nascente do bairro reclamava pela conclusão da 
obra na sua globalidade. 
O Bairro do Regado é um dos maiores bairros do 
Porto com 23 blocos habitacionais.

Presidência Aberta no Bairro 
do Regado

forma estruturada em vias com condições para o 
efeito. Integrando as ciclovias com a Cidade e não, 
forçando a sua existência.
Não nos podemos esquecer que a cidade do Porto 
tem uma estrutura viária antiga e problemas 
urbanísticos grandes, nomeadamente com falta de 
aparcamento para os seus moradores.
Esta realidade, em toda a zona envolvente ao polo 
universitário é ainda mais difícil porque, com a 
colocação de parquímetros na zona da Asprela, os 
estudantes procuram alternativas de 
estacionamento nestas zonas residenciais, à volta 
das faculdades, já de si sobrelotadas.
Ainda na última reunião da Assembleia Municipal, o 
presidente da Junta, Alberto Machado teve a 
oportunidade de questionar o presidente da 
Câmara sobre o critério que começou a ser usado 
para a criação de algumas zonas de 
estacionamento para residentes em alguns locais da 
cidade. 
Algo que, a ser justo e eficaz, devia ser alargado a 
toda esta área habitacional em torno do polo 
universitário. Questão, infelizmente, sem resposta 
na apresentação de um critério válido para esta 
alteração de procedimento.
Ora, se até aqui o estacionamento se realizava 
livremente em função dos lugares vagos e da 
procura, a criação de zonas de estacionamento 
para residentes apenas e só em alguns locais, não 

permite avaliar da justeza da medida, da sua eficácia 
e do eventual alargamento a outras zonas 
residenciais idênticas.
Reiteramos a nossa oposição às alterações viárias 
realizadas, reforçando a ideia de que é necessário 
compatibilizar as medidas tendentes a uma maior 
sustentabilidade ambiental, com as características 
viárias do Porto e com as necessidades de 
mobilidade dos Portuenses.
Não é com uma política casuística de ciclovias, nem 
com o proliferar de "florestas" de pinos por toda a 
cidade que se dá mobilidade ao Porto.
Estamos, como sempre estivemos, disponíveis para 
contribuir com ideias e com o conhecimento das 
dinâmicas de mobilidade da nossa Freguesia no 
sentido de melhorar as referidas políticas.



3Vida de Paranhos

Terapia Assistida por Animais

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 das várias sessões foi possível verificar a 
interação entre o aluno e o cão, permitindo 
trabalhar aspetos como a atenção, concentração 
nas tarefas, a autonomia, o cumprimento de regras 
e limites e adequação comportamental. Os 
resultados obtidos pelos profissionais que lidam 
diariamente com estes alunos tem sido muito 
positivo, notando-se uma evolução em cada um 
dos casos assistidos, daí a aposta na continuidade 
desta iniciativa.

Vai arrancar a construção de um Centro de Juventude na Areosa

A zona da Areosa tem crescido imensamente nos 
últimos anos. Os novos moradores desta zona de 
Paranhos são maioritariamente casais com 
crianças e faltam nesta área da cidade respostas 
sócio/educativas/culturais/formativas ao serviço 
de crianças e jovens.
Nesse sentido, a Paróquia da Areosa concorreu 

ao Orçamento Colaborativo da Freguesia de 
Paranhos, tendo obtido um apoio financeiro para 
ajudar a erguer estas instalações, para que se 
possa desenvolver um trabalho com a 
Comunidade envolvente.
Objetivamente, projetos como a Escola de Música 
Santa Cecília, o Agrupamento de Escuteiros 740, 
os vários grupos de jovens organizados de 
solidariedade (com especial incidência no apoio 
aos imensos casos de idosos em solidão e famílias 
em situação de carência social) e 
desenvolvimento de muitas outras iniciativas de 
apoio a uma educação integral de centenas de 
crianças e jovens, entre outros, tornam mais que 
necessário um equipamento deste género.
O projeto, cuja construção irá iniciar em breve, 
apresenta respostas no domínio cultural, 
recreativo, sócio-educativo, mas tem também 
como objetivo:
A/ Uma forte componente ambiental. Com efeito, 
a construção projetada visa a recuperação de um 
vasto terreno abandonado que, através deste 
projeto, visa dotar esta zona da freguesia de 
Paranhos de um espaço verde, ajardinado, com 

várias árvores, transformando-o num pequeno 
pulmão ecológico que, uma vez construído, se 
repercutirá numa melhor qualidade de vida da 
população envolvente.
B/ Uma importante vertente social. Efetivamente, 
numa zona abandonada que confina com uma 
Escola e com várias associações sociais, recreativas 
e culturais, designadamente, entre outras, uma 
Escola de Musica e um Agrupamento de 
Escuteiros, bem assim como o Movimento 
Sentinelas de Rua que se dedica a identificar e 
ajudar, sobretudo, pessoas em solidão e carência 
social, este projeto servirá de âncora de apoio a 
todos estes Movimentos e à implantação de uma 
rede solidária.
C/ Para além disto, a promoção de atividades/ 
iniciativas promovidas pelos vários agentes de 
desenvolvimento anteriormente referenciados, 
dão a garantia de uma sustentabilidade 
económico/financeira capaz de promover e 
assegurar as despesas com os custos associados 
com a promoção de um vasto leque de atividades 
que se repercutirão em objetivas mais/valias, a 
todos os níveis.

> DESTAQUE

> AÇÃO SOCIAL

Retomar dos passeios ao ar livre com o Pedalar Sem Idade
A Junta de Freguesia de Paranhos em parceria 
com a Associação Pedalar Sem Idade, retomou a 
iniciativa dos passeios ao ar livre após o 
confinamento, que permite à população de 
terceira idade da freguesia uma experiência única 
de mobilidade: passeios pela cidade em bicicletas 
adaptadas, partilhando as histórias da cidade do 
seu tempo.
Através deste inovador projeto em Portugal, é 
possível cativar os idosos para realizarem 
atividades ao ar livre e em absoluta segurança, 
cumprindo naturalmente todas as 
recomendações da DGS, com a participação dos 
pilotos voluntários que se disponibilizam a 
conduzir os idosos numa bicicleta elétrica e 
adaptada às condições atmosféricas de todo o 
ano.
Durante estes passeios os idosos circulam pela 
marginal junto ao Edifício Transparente e pelo 
Parque da Cidade onde têm tido a possibilidade 
de observar o cenário natural e até a presença de 

alguns animais, sobretudo no Parque da Cidade 
como coelhos, patos, gansos, galinhas entre 
outros.
O impacto da iniciativa tem-se revelado muito 

satisfatório para os idosos que já participaram, 
pretendendo-se dar continuidade a esta 
experiência.
Para mais informação: animacao@jfparanhos.pt



> AÇÃO SOCIAL

Carrinha elétrica – Zero Desperdício

A Junta de Freguesia de Paranhos, com o apoio 
do Orçamento Colaborativo, adquiriu uma 
carrinha 100% elétrica para apoiar o projeto 
Movimento Paranhos Zero Desperdício, entre 
outras funções. Um equipamento fundamental 
para dar o devido transporte das refeições 
recolhidas nos parceiros deste projeto, bem 
como outras atividades da autarquia.
Ao longo dos últimos anos, o Executivo  tem 
apostado na sustentabilidade ambiental como 
meio de contribuir para a diminuição da pegada 
ecológica, sob o lema: Paranhos: mais ambiente, 
mais futuro!
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> EDUCAÇÃO

> EDUCAÇÃO

Projeto Entrelaçar – Visita ao Sea Life 

Em maio o projeto Entrelaçar levou pais e filhos / 
avós e netos até ao fundo do mar! Num sábado 
com alguns raios de sol e animação, cerca de 50 
crianças de escolas da freguesia e respetivos 
encarregados de educação realizaram uma visita 
livre ao SEA LIFE Porto. Puderam tocar num 
ouriço-do-mar, na Rockpool e deliciaram-se com 
a delicadeza dos cavalos-marinhos e medusas.    

Durante o mês de julho, os nossos ATL estão a 
proporcionar numerosas atividades, dirigidas às 
crianças que frequentam o 1.º ciclo.
Cerca de 120 crianças usufruem de diversas 
atividades pedagógicas, desportivas  e artísticas, 
bem como realizam várias visitas socioculturais e 
lúdicas, idas à praia e jogos tradicionais, entre 
outras.
Esta iniciativa constitui um complemento, no 
âmbito do apoio às famílias com crianças mais 
novas, relativamente aos ATL “de pontas” que 
funcionam nas escolas do 1.º ciclo, ao longo de 
todo o ano letivo. Também aqui, todas as normas 
sanitárias impostas pela DGS são integralmente 
cumpridas, para segurança de todos os envolvidos 
nas diferentes atividades.

ATL Férias Divertidas
Projeto Entrelaçar – Visita ao Museu do Carro Elétrico

Em junho o Projeto Entrelaçar levou pais e 
filhos a visitar o Museu do Carro Elétrico 
(instalado na antiga central termoelétrica de 
Massarelos) e para concluir a visita todos 
fizeram uma agradável viagem de carro elétrico, 
desde o Museu até ao Passeio Alegre. Durante 
a visita ao Museu a guia apresentou vários 
exemplares de carros não elétricos (ex. 
Carroção puxado a bois, o Americano movido 
por um cavalo) até ao primeiro carro elétrico a 
estrear os carris do Porto, o nº 22. Tiveram 
também a possibi l idade de ver exemplares 

originais como o Carro Elétrico nº 100,  sem 
portas nem janelas e tinha como finalidade levar 
os portuenses à praia, a Zorra que transportava 
carvão ou mesmo a Vagonete para transportar 
as canastra de peixe das peixeiras. Mais recente 
o Troleicarro de 1959, fazia parte do imaginário 
dos mais velhos e circulou no Porto, Braga e 
Coimbra. Foi uma oportunidade de aprender, 
experimentar e conhecer de perto a história, o 
desenvolvimento e o impacto sócio-económico 
dos transportes públicos sobre carris na cidade 
do Porto.

O Túnel Oceânico, guardado pelo Rei Neptuno, foi 
o que mais impacto proporcionou aos visitantes, 
com a presença imponente e agitada de raias, 
tubarões e uma enorme tartaruga. Durante a visita 
houve a oportunidade de serem alertados para a 
necessidade de conservação dos oceanos e das 
espécies evitando a poluição dos mares.



Exposição de fotografia de Fernando Mendes Pedro
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> CULTURA

Exposição de Pintura “Metamorfoses” enriqueceu a Casa da Cultura de Paranhos
A exposição de pintura “Metamorfoses”, de 
Filomena Vasconcelos, esteve patente ao 
público na Casa da Cultura de Paranhos, entre 

os dias 29 de maio e 11 de junho. A inauguração 
desta mostra foi de uma enorme riqueza 
cultural, interligando-se as áreas da Pintura, da 
Literatura e da Poesia. Coube a Maria João Pires, 
colega de profissão e amiga de longa data da 
autora, apresentar-nos a artista e a sua 
“Metamorfose”:
“Convido, pois, à visita a esta exposição de 
pintura de Filomena Vasconcelos, 
“Metamorfoses”, metamorfoses de literatura na 
pintura, da forma da letra na forma inocente e 
viva da cor porque, como disse alguém que um 
dia atrás no tempo ambas conhecemos: “A arte 
diz aquilo que é dito”.
Filomena Vasconcelos é natural do Porto e 
professora de Literatura Inglesa e Teoria da 
Literatura, na Faculdade de Letras do Porto. As 
suas áreas de investigação são múltiplas, dirigidas 
para a história do pensamento, a linguagem, a 
poética e a tradução literária, onde a sua 
capacidade viaja fácil e livremente pelas obras de 
William Shakespeare ou por contos infantis de 
linguagem leve e colorida. Enumerar a riqueza      
da sua produção científica seria tão difícil quanto 

pintar para lá das telas que nos apresentou e suas 
metamorfoses. 
Não há fronteiras nem regras na produção 
artística. As artes cruzam-se e dialogam fora do 
tempo e do espaço e a pintura de Filomena 
Vasconcelos é prova viva disto mesmo. Aqui e ali, 
não é só a cor ou a musicalidade das formas que 
ela nos apresenta. É também a convocação 
permanente da literatura, da palavra poética que 
parece querer escapar da tela e que, ao fazê-lo 
está também a encontrar outra liberdade e a 
entrar em metamorfose.
Temos, pois, nesta exposição, a perceção clara 
da riqueza cultural e artística de Filomena 
Vasconcelos que, sem nunca abandonar a poesia 
ou a pintura, as entrelaça numa leitura aberta em 
«eixos oscilantes». É mesmo assim a visão que 
Filomena Vasconcelos nos transmite através da 
sua obra, aqui aparentemente circunscrita à 
pintura, mas sempre captando o eixo oscilante 
da vida, da inocência e musicalidade da cor ou da 
palavra poética. É tudo isto que ela nos apresenta 
em metamorfose.”

O Fado à Porta regressou “em força”, após o período de confinamento
Reconhecendo a “falta” que faziam as sessões de 
Fado na freguesia, interrompidas desde há vários 
meses, por força dos constrangimentos impostos 
pela pandemia de Covid-19, foram envidados 
esforços, felizmente bem-sucedidos, no sentido de 
serem realizadas edições “suplementares” desta 
iniciativa. Assim, o Fado à Porta esteve na Gruta de 
Arca d’Água (Praça  de Nove de Abril), no dia 29 
de maio – obrigando à abertura da esplanada 
exterior, debruçada sobre o lago, para acolher em 
segurança todos os presentes – e no Auditório 
Horácio Marçal, no edifício-sede da Junta de 
Freguesia, nos dias 8 de maio e 26 de junho. Em 
cada uma destas sessões, foi percetível o 
contentamento generalizado, por parte dos 
músicos, dos fadistas e do púbico, relativamente 
aos bons momentos então proporcionados, tendo 

o Fado – declarado Património Cultural Imaterial 
da Humanidade em 2011 – como elemento central 

de duas horas de convívio, genuinamente 
enriquecedoras e, seguramente, bem passadas. 

O tema retratado nesta exposição, “Claraboias do 
Porto, Fontes de Luz”, é uma paixão para aqueles 
que conhecem a nossa cidade e cujo olhar paira a 
alguns metros acima do chão. É necessário 
encontrá-las, descobrir o melhor ângulo para as 
fotografar, e esperar a luz perfeita para o fazer. 
Trata-se de um trabalho de amor e de paciência, a 
que Fernando Pedro se entregou e partilhou, 
numa exposição patente de 19 de junho a 2 de 
julho, na Casa da Cultura de Paranhos. 
Fernando Pedro, aposentado de uma empresa 

farmacêutica, sempre se apresentou nos mais 
diversos eventos domésticos, familiares e de 
amigos acompanhado da sua câmara, tendo 
transmitido esta paixão a Gina Cunha, a esposa. 
Sempre que possível, organiza viagens e passeios 
de acordo com os motivos que pretende 
fotografar. A cidade do Porto, apresenta-se como o 
seu “estúdio a céu aberto”.
O Porto é um caso único no mundo, não apenas 
pela quantidade de claraboias que possui, mas pela 
variedade das mesmas. O “nosso” fotógrafo registou 

as que lhe foi possível, também no intuito de 
preservar estes elementos patrimoniais que têm 
vindo a desaparecer.
A casa tradicional burguesa do Porto, concebida 
desde o século XVIII até metade do século XIX, é 
uma casa estreita e comprida, mas que cresce em 
número de pisos, para acomodar a existência de 
uma loja e/ou oficina no rés do chão e a função 
habitacional propriamente dita nos restantes pisos. 
Esta maior amplitude de espaço exigia soluções de 
iluminação e assim nasceu a claraboia, que ilumina 
de forma natural o vão de escadas, à volta do qual a 
casa se organiza. 
Existem algumas hipóteses acerca da diversidade 
das claraboias, entre elas, o desejo de distinção da 
classe burguesa portuense, o foco estético como 
consequência do desafio arquitetónico e o brio 
profissional dos artesãos. 
A inauguração desta exposição integrou momentos 
de música e de poesia, dinamizados por Rolando 
Barradas, Augusto Mandim, Cândido Martins, 
Conceição Rebelo, Ana Maria Ferreira e Eduardo 
Ferreira. 
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“Um mês… uma visita” foi dedicado à Ordem do Carmo

Atendendo às limitações impostas pela pandemia, 
a visita ao circuito turístico da Ordem do Carmo, 
realizou-se em dias, 21 e 28 de maio, de modo a 
poder integrar um maior número de paranhenses. 
O circuito turístico, a cargo da Ordem, está muito 
bem organizado, e a guia Isabel Bastos, 
proporcionou-nos uma tarde extraordinária. 
A Igreja do Carmo ou, em rigor, a Igreja da 
Venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora do 
Carmo, localiza-se no cruzamento entre a Praça 
de Carlos Alberto e a Rua do Carmo, na extinta 
freguesia da Vitória.

De estilo barroco/rococó, foi construída na 
segunda metade do século XVIII, entre 1756 e 
1768, pela Ordem Terceira do Carmo, sendo o 
projeto do arquiteto José Figueiredo Seixas. 
Esta igreja foi edificada num terreno contíguo à 
Igreja dos Carmelitas, do lado oeste, cedido à 
Ordem em 1752. Dizia-se que, por não ser 
permitida, à época, a construção de duas Igrejas 
juntas, foi edificada entre ambas a chamada “Casa 
Escondida do Porto”, separando as duas igrejas e 
possuindo 1 metro e meio de largura na sua 
fachada frontal. Esta casa, no entanto, surgiu da 

estratégia pensada para resolver o problema da 
falta de luz natural para a realização das liturgias. A 
casa serviu de residência para alguns capelães e, em 
algumas situações, também abrigou artistas que 
faziam trabalhos na decoração da Igreja e médicos 
que trabalhavam no hospital da Ordem. Nos 
últimos tempos, foi habitada pelo sacristão e o 
zelador da Igreja. Reuniões secretas também foram 
ali realizadas, nos tempos das Invasões Francesas, 
entre 1807 e 1811, no período do Liberalismo, 
entre 1828 e 1834, durante o Cerco do Porto, 
entre 1832 e 1833, e depois da Proclamação da 
República em 1910. 
A fachada lateral da Igreja é toda revestida de 
magníficos azulejos, formando seis painéis, tendo 
no painel maior a Imposição do Escapulário no 
Monte Carmelo. O autor foi o artista italiano 
Silvestre Silvestri que, como gratificação, entrou em 
1912 para Irmão da Ordem Terceira.  
Foi classificada como Monumento Nacional a 3 de 
maio de 2013, em conjunto com a Igreja dos 
Carmelitas, adjacente. 
Durante as invasões francesas, o Hospital do 
Carmo destacou-se pelo elevado profissionalismo 
do seu pessoal médico e de enfermagem, tratando 
por igual os soldados franceses e portugueses, 
tendo sido objeto de manifestações de apreço de 
ambos os lados do conflito. Atribui-se a este 
comportamento o facto de a Igreja ter sido 
poupada aos saques e, por esse motivo, possuir um 
vasto espólio de arte sacra. 

 O exemplo de Paranhos

Nos tempos que estamos a viver, a participação e 
empenho dos eleitores nas demandas 
autárquicas, é, não só um dever como uma 
obrigação de cidadania responsável.
Temos e somos o que lutamos para conseguir.  
Intervir, confrontar, e sobretudo agir, são 
imperativos que estes nossos modelos de 
democracia nos obrigam.
Deviam exigir, mas o legislador decidiu dar a 
todos a liberdade total de querer ou não 
participar.
Apelo a participação e ao voto. Não fiquem em 
casa.
Somos hoje aqui, em fim de ciclo, chamados de 
novo a tomar decisões, e sufragar pela escolha, 

rumos e opções para os próximos anos.
As opções estão aí em cima da mesa e cabe a cada 
um de nós tomar a decisão que ache mais certa. 
Nas últimas eleições em que o marasmo e o 
desinteresse cresceram a nível nacional, aqui em 
Paranhos a participação cresceu e a abstenção foi 
reduzida. Encheu de certeza todas as forças 
políticas de orgulho pelo exemplo de Paranhos. 
Que assim seja e se mantenha e que diminua a 
abstenção. O que só pode acontecer pelo seu 
voto e participação. Vote.
Maus políticos são eleitos por cidadãos que 
ficaram em casa.
Não fique em casa, vote.
Quero aproveitar este momento, para agradecer 

a paciência que tiveram com estas minhas palavras 
aqui explanadas. Foi uma honra servir Paranhos 
nestes quatro anos. Descobri que no coração 
cabem todos os amores que são genuínos e que 
nos fazem bem. E Paranhos 
fica-me para sempre 
no coração.
Vote e participe, mantenha 
vivo o exemplo de Paranhos

Paulo Jorge Teixeira
Presidente da Assembleia
de Freguesia de Paranhos

A Books Help promoveu a solidariedade
O Pelouro da Cultura da Junta de Freguesia de 
Paranhos realizou mais uma edição da Feira do 
Livro Solidária, entre os dias 12 e 13 de junho, na 
Quinta de São Romão, junto à Igreja da Areosa. A 
mesma decorreu ao abrigo das orientações das 
DGS, cumprindo as normas de segurança 
determinadas. 
O evento teve início no dia 12, sábado, tendo a 
respetiva programação integrado um momento 
musical, dinamizado pela Academia de Música de 
Costa Cabral, bem como uma sessão de “A 
Poesia anda no ar...”, dinamizada por Lourdes do 
Anjos, Eduardo Roseira e Laurinda Dias. Ao longo 
dos dois dias da iniciativa, os participantes 
puderam usufruir deste espaço particularmente 
agradável, graças ao simpático acolhimento que 
lhes foi  proporcionado pelo Rancho Folclórico 
de Paranhos.

À semelhança do verificado nas edições 
anteriores, os visitantes levaram diversos livros 
para suas casas, em troca de géneros alimentares, 
produtos de higiene ou da quantia simbólica de 1€ 
por livro. Graças à generosidade de todos aqueles 

que participaram nesta edição da Books Help, 
foram trocados muitos livros, em benefício das 
famílias carenciadas, apoiadas pela 
Loja Social de Paranhos. 
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O Terminal de Cruzeiros de Leixões acolheu os visitantes de Paranhos

Ainda que visto de longe, é impossível passar por 
Matosinhos e não notar a presença monumental 
do Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões, 
uma das atrações mais bonitas e interessantes que 
surgiu nos últimos anos, na marginal de 
Matosinhos e uma porta de entrada no Porto. 
Embora este local já tenha integrado o leque de 
visitas organizadas pelo Pelouro da Cultura, 
optamos por incluí-lo novamente no projeto “Um 
mês… uma visita”, no dia 18 de junho, atendendo 
a solicitações de vários paranhenses.
O Terminal de Cruzeiros, inaugurado em 2015 e 
projetado pelo arquiteto português Luís Pedro Silva, 

resultou de um investimento significativo realizado 
pela Administração dos Portos do Douro, Leixões 
e Viana do Castelo, para receber navios de maior 
dimensão e ser um grande impulsionador do 
crescimento do número de navios de cruzeiros e 
de passageiros em Leixões, posicionando a cidade 
do Porto como uma referência de porto de 
cruzeiros.
Para além de receber milhares de passageiros, tem 
acolhido diversas exposições, espetáculos e 
eventos empresariais. Alberga ainda o Parque de 
Ciência e Tecnologias do Mar da Universidade        
do Porto e várias unidades de investigação com 

vocação marítima (da Biologia à Robótica), 
servindo especialmente de pólo de incubação de 
novas empresas que irão tirar proveito económico 
das inovações desenvolvidas na Universidade.
A arquitetura do edifício, está relacionada com o 
mar, surgindo da síntese de vários movimentos e 
fluxos, de um braço que vem ao navio, outro que 
vai à curva do molhe sul do porto, outro que leva 
à cidade e depois outro que cai dentro do prédio.  
A luz refletida ao longo de todo o Terminal de 
Cruzeiros resulta de um milhão de azulejos 
hexagonais brancos, produzidos pela Vista Alegre. 
Por todo o edifício encontram-se detalhes como 
por exemplo, a boca-de-incêndio vermelha em 
forma de peixe, as saídas do ar condicionado em 
forma de guelras e, a saída para o exterior, que nos 
faz lembrar a boca de uma baleia, entre outras.
Este edifício foi já merecedor de alguns prémios. 
No ano de inauguração foi eleito o Melhor Projeto, 
Melhor Empreendimento Imobiliário e Melhor 
Porto do Ano. Em 2016 foi eleito o Melhor Edifício 
Comercial, pela AZAwards, e Melhor Edifício do 
Ano, pela Arch Daily em 2017. 
A visita realizada pelos paranhenses foi um sucesso, 
tendo-lhes proporcionado a oportunidade de 
ficarem a conhecer em pormenor esta excelente 
infraestrutura, bem como de obterem algumas 
fotografias invejáveis, a partir da sua cobertura 
bastante elevada, com vistas soberbas para o 
Atlântico a para a cidade de Matosinhos.

Férias Desportivas
As Férias Desportivas estão de volta! Depois de 
um ano em que a pandemia não permitiu a 
realização desta atividade carismática para os 
nossos jovens, cerca de 120 crianças e jovens, com 
idades compreendidas entre os 8 e os 16 anos, 
podem voltar a sorrir e a divertir-se nesta iniciativa 
multifacetada, que ocorrerá de 13 de julho a 6 de 
agosto.
Obedecendo a um formato adaptado às 
contingências atuais, cumprindo, naturalmente, 
todas as regras sanitárias vigentes, esta iniciativa 
contará com a realização de atividades na praia, 
desportivas e de lazer, bem como algumas visitas 
culturais, nas quais não faltará o divertimento e a 
boa disposição dos participantes.

XXX Open Juvenil de Ténis

O Club Sportivo Nun’Álvares, em parceria com a 
Junta de Freguesia de Paranhos, realizou a 30.ª 
edição deste torneio emblemático da Freguesia e da 
Cidade.
Este ano, participaram cerca de 60 atletas sub 16, 
portugueses e estrangeiros, nas vertentes masculina 

Outeiro Cup
Decorreu no dia 3 de julho o torneio de 
encerramento da época 2020/2021 para Benjamins 
e Infantis.
O Sporting Clube da Cruz voltou a organizar com 
sucesso este torneio de futebol juvenil!
Este ano participaram na competição cerca de 120 

> DESPORTO

e feminina. Dever-se-á destacar a excelente 
organização deste evento, no qual reinou o fair play 
e onde o fator competitivo potenciou o regresso 
dos  jovens praticantes desta modalidade às rotinas 
de jogo e de convívio, por todos bastante 
aguardadas.

de jovens atletas. Além do Sporting Clube da Cruz, 
marcaram presença neste evento a Associação 
Desportiva e Recreativa das Fontainhas, o Atlético 
Club de Gervide, o Gatões Futebol Clube e o Sport 
Clube de Rio Tinto.
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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

A Loja Social de Paranhos está a realizar uma 
campanha solidária de recolha de alimentos para 
cães e gatos, 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).
Não deixe esta taça ficar vazia. Ser solidário está nas 
nossas mãos.
Mais informações: 925 671 883 ou 
lojasocial@jfparanhos.pt

CAMPANHA SOLIDÁRIA | Recolha de 
Alimentos para cães e gatos

> INFORMAÇÕES

Abertas as Inscrições para a Atividade Formativa 2021/2022 da Casa da
Cultura de Paranhos

ZERO DESPERDÍCIO | MOVIMENTO 
PARANHOS
Para os interessados em fazer doações ou em 
obter mais informações, devem contactar a Junta 
de Freguesia de Paranhos, através do e-mail: 
servico.social@jfparanhos.pt
Ajude-nos no combate ao desperdício alimentar!

Vacinação COVID-19
Atualização de contactos

 O ACES Porto Oriental está a desenvolver uma 
campanha de atualização de dados dos seus 
utentes, por forma a permitir o agendamento 
telefónico da vacina contra a COVID-19. Para o 
efeito, basta preencher o formulário, através do link 
ou do QR Code, em baixo, e preencher os dados 
de identificação solicitados. 
Em caso de dúvida, contacte: 228347355 |
aces.porto.oriental@arsnorte.min-saude.pt.
Link do formulário: shorturl.at/cmvR7


