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CONHECER
A NOSSA FREGUESIA

As Origens de
Paranhos

Paranhos é uma freguesia antiga, com algumas especificidades e
muitas tradições. Para divulgar e perpetuar a sua história, os seus
usos e costumes, e o seu património, criamos uma coleção de
brochuras temáticas, que estarão disponíveis em vários locais
públicos, para todos os cidadãos.
O que a caracteriza esta freguesia? E o que a torna única?
Esta é a viagem que lhe propomos nestas brochuras: uma viagem que
atravessa várias épocas, desde o passado até ao presente, e onde são
abordados variados assuntos, com o propósito de contribuir para um
melhor conhecimento da freguesia e da sua identidade.
Mas quisemos construir esta coleção com a participação dos
paranhenses. Entendemos que os seus conhecimentos e
memórias constituem uma parte importante do nosso património.
Por isso, para cada tema e em cada uma das brochuras, é
possível ler os testemunhos de quem nasceu, cresceu, viveu ou
vive em Paranhos. Também por essa razão este conjunto de
brochuras tem o nome “CONHECER A NOSSA FREGUESIA,
salientando esta COnstrução COnjunta.
Resta-me dizer que haverá uma nova brochura a cada semana, e
que este primeiro número é dedicado às Origens de Paranhos.
Espero que goste e que seja útil!
Alberto Machado, Presidente da Junta de Freguesia de Paranhos

SABIA QUE...
A FREGUESIA DE PARANHOS JÁ TEVE O
NOME PARAMIO E S. VERÍSSIMO DE
PARANHOS?
E QUE SÓ EM 1837 PASSOU A FAZER
PARTE DA CIDADE DO PORTO, SENDO
ANTES UM TERRITÓRIO DA MAIA?

Atualmente, com cerca de 50.000 habitantes, Paranhos é a maior
freguesia do concelho do Porto e uma das maiores do país. É,
também, um inegável núcleo de dinamismo e vitalidade,
concentrando o maior número de pessoas por dia, em toda a
cidade. Mas como foi Paranhos no passado? Quais as suas origens?
E como evoluiu?
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O nome Paranhos surgiu pela primeira vez num
documento de 1689.
De cariz tradicionalmente rural,
Paranhos foi crescendo em torno da sua igreja, edificada no
século X*. É, realmente, uma
terra muito antiga, sabendo-se
que, mesmo antes da fundação
do Condado Portucalense,
Paranhos – ou Paramio, nesses
remotos tempos – era já um território povoado.
Ao longo dos séculos, a população foi-se fixando em quintas e
casais (pequenos povoados),
cujas terras pertenciam, na sua
maioria, à Igreja. Foi do nome
de muitas dessas quintas e casais que chegaram até ao presente lugares como Regado,
Lamas, Asprela, Barrocas, Covelo… O antigo Couto de Paranhos (que significa terra com certos privilégios, protegida) foi assim crescendo... lentamente.
E só há perto de 200 anos
(1837), é que S. Veríssimo de
Paranhos passou a pertencer ao
concelho do Porto – na sequência do rápido crescimento da
cidade. Até aí, pertencia à Terra
da Maia (antigo nome do concelho da Maia).
* Referimo-nos à sua igreja primitiva, que terá dado
origem à atual Igreja de Paranhos.

Quanto ao nome Paranhos,
surgiu pela primeira vez num
documento datado de 1689.
Mas existem várias
explicações sobre a sua
origem: para uns, consiste na
derivação da palavra
Paramios; para outros, provém
do facto de Paranho significar
amparado ou defendido por
honra (se pesquisarmos no
dicionário Paranho significa
terra ou lugar amparado; com
certos privilégios); e há
também quem diga que…
“Conta uma antiga lenda que
possuindo esta terra boas e
grandes pastagens era
frequentada por inúmeras
cabeças de gado lanígero e
caprino e que os pastores
costumavam recolher-se a uns
casotos (pequenas cabanas de
madeira) para se abrigarem da
intempérie. Dizia, então, o
povo que os ditos casotos
eram mais próprios PARAANHOS do que para os
pastores e daí o nome de
PARANHOS.”(“A História de
Paranhos com recurso à
Toponímia” de Germano Silva;
ruasdoporto.blogspot.pt/2008/0
3/histria-de-paranhos-comrecurso.html)

TESTEMUNHOS
Em cada uma das brochuras é possível ler, sobre os temas tratados,
testemunhos de quem nasceu, cresceu, viveu ou vive em Paranhos.
»»»
Chamo-me Domingos Figueiredo, tenho 76 anos. Nasci em Paranhos e até
aos 28 anos vivi em Paranhos.
Sobre as origens de Paranhos… Sei que nos primórdios, Paranhos pertenceu
à Maia – mais propriamente às Terras da Maia – por isso, ainda temos
algumas tradições maiatas. Depois, quando o Porto começou a crescer,
Paranhos passou para a cidade do Porto.
Paranhos, segundo consta, era uma terra muito húmida e com muita
vegetação, sendo muito boa para a criação de gado, em especial de anhos.
Diz-se que o nome Paranhos vem daí: era uma terra boa PARA-ANHOS.
»»»
Chamo-me Matilde Abreu, tenho 16 anos. Vivo e nasci em Paranhos.
Sobre as origens de Paranhos… Não sei… Mas imagino que Paranhos tenha
crescido como o Porto.

»»»»»»»»»»»»»
A PRIMEIRA MONOGRAFIA SOBRE UMA FREGUESIA DO PORTO
“S. Veríssimo de Paranhos – subsídios para a sua
monografia” é o título da primeira monografia sobre uma
freguesia do Porto. Esta obra, da autoria de Horácio
Marçal, foi publicada pela Câmara Municipal do Porto,
em 1955. Consiste num estudo aprofundado sobre
Paranhos - a sua história, cultura, tradições… Pode ser
consultada na Casa da Cultura de Paranhos.
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