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Caros Concidadãos
Caminhamos a passos largos para o final de 2015. O 
tempo passa e quando damos por nós, estamos a viver 
momentos que acreditávamos serem ainda longínquos.
Quando olhamos para trás e vemos que passaram 2 
anos desde a última eleição e 6 desde que assumi a 
presidência da Junta, prevalece um sentimento de 
dever cumprido, mas sobretudo, uma vontade de 
continuar a trabalhar em prol do bem comum. Esse é, e 
será sempre o foco prioritário.
A meio do atual mandato, as notícias são bastante 
promissoras. É com grande satisfação, que vemos 
cumpridos cerca de 11, dos 15 compromissos eleitorais 
que nos propusemos realizar e que passamos a elencar:
- A manutenção de vários projetos que contribuem 
para a melhoria das condições de vida da população, 
apesar do grave estrangulamento orçamental que a 
autarquia sofreu, provocado pela crise económica e 
financeira. 
- A renovação na aposta da Ação Social como área 
prioritária de intervenção, mantendo-se este Pelouro 
sob a alçada do Presidente da Junta;
- A manutenção do apoio às Associações e 
Coletividades, nomeadamente das que desenvolvem o 
seu trabalho ao nível da formação de jovens; 
- A celebração de parcerias para uma gestão partilhada 
das escolas EB1, tendo em vista a utilização dos espaços 
escolares em horários pré e pós-letivos, bem como 
durante os períodos de férias escolares, com a criação 
de mais 3 ATL de pontas; 
- O reforço do papel da Cultura, maximizando 
recursos e espaços existentes, criando também 
projetos inovadores como as caixas de livros colocadas 
vários cafés da Freguesia, que permitem aos cidadãos 
um contacto próximo com a leitura em ambiente 
informal;
- A articulação contínua entre as Forças de Segurança, 
as instituições da Freguesia e os cidadãos, 
nomeadamente, através do apoio ao Programa de 
Policiamento de Proximidade, com a disponibilização 
de um telemóvel exclusivo para apoio aos idosos e 
comércio local;
- A manutenção da proximidade com os comerciantes 
ao nível do apoio a muitos dos seus projetos e 
permanente auscultação das suas preocupações.
- O reforço da aposta no empreendedorismo, na 
inovação social e na capacitação de desempregados da 
Freguesia, de que é exemplo a promoção do 
CoworkSocial, um projeto dirigido a jovens 
desempregados e que tem neste momento, 11 jovens 
a incubar as suas ideias de negócio no UP! 
- A construção do Crematório da Freguesia;
- A criação do Orfeão de Paranhos;
- A instituição do apoio aos prémios de mérito e 
excelência aos melhores alunos de cada escola da 
Freguesia.
Para a outra metade do mandato, perspetiva-se a 
consolidação destes e de outros projetos, mas também, 
a pretensão de inovar, reinventar, 
ultrapassar obstáculos e responder 
às necessidades. É isso que temos 
feito e é isso que queremos 
continuar a fazer por Paranhos e 
pelos Paranhenses!
Contamos consigo!

Alberto Machado
Presidente da Junta de
Freguesia de Paranhos

Idosos isolados passam
a estar mais

protegidos com o
Projeto de Teleassistência

Junta apela à participação
da população, para 

reforçar o seu Banco de 
Produtos de Apoio

Nossa Senhora da Saúde 
atraiu milhares de fiéis e 

entusiastas a uma das mais 
antigas festas da cidade!
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Em Paranhos, setembro já não tem o 
mesmo encanto, sem a Desfolhada à 
Moda Antiga. Tal como há 14 anos, este 
ano realizou-se mais uma noite de 
magia, em que o milho foi rei. Esta, que 
está entre uma das mais animadas e 
aguardadas lides rurais, foi recriada 
pelo Rancho Folclórico de Paranhos, na 
Quinta de São Romão, com um 
cenário totalmente fiel a uma desfo- 
lhada do início do século XX, em que 
não faltaram as espigas de milho 
vermelho, fundamentais para manter o 
entusiasmo de todos, já que quem tem 
a sorte de as encontrar, tem a obri- 
gação de gritar bem alto: - “Milho rei!” - 
e o direito de dar uma volta a todos os 
trabalhadores, distribuindo abraços. As 

indumentárias a rigor, a alegria nos 
rostos as músicas de época e os 
petiscos irrecusáveis para dar força e 
alento ao trabalho que se prolongava 
noite dentro, foram outros dos ingredi-
entes perfeitos para recordar e dar a 
conhecer, sobretudo aos mais novos, 
este processo de separação da maça-
roca de milho da folha que o envolve, 
para posteriormente, separar os grãos 
e os estender na eira a secar ao sol, para 
depois ser moído, obtendo-se assim a 
farinha para fazer o pão. A desfolhada à 
moda antiga, realizada no dia 26, em 
noite que se fez de festa, é uma iniciativa 
fundamental para ajudar a manter vivas 
as fortes raízes rurais que estão na base 
da formação da Freguesia de Paranhos.

Milho Rei, milho rei!

A AOSL, atualmente sob a direção de 
César Vilaça,  nasce em Paranhos a 4 de 
março de 1990, fruto da vontade e 
desígnio dos seus fundadores, em criar 
um espaço onde os jovens encontras-
sem um contexto atraente, para ocupar 

AOSL – Associação Ocupação Sadia do Lazer, comemora 25 anos de dedicação aos jovens
Paranhenses

de forma saudável, os tempos livres.
Durante 24 anos a AOSL foi dirigida 
por Alfredo Campos que faleceu no 
início deste ano, ao serviço da Asso-
ciação e da Freguesia. Ficará sempre na 
nossa memória. 
Com este propósito a AOSL tem, ao 
longo de 25 anos, oferecido a oportuni-
dade de muitos jovens descobrirem e 
revelarem talentos diversos na área do 
entretenimento, ao mesmo tempo, que 
foi e continua a ser uma estrutura 
fundamental para o desenvolvimento 
de outras competências cruciais para a 
completa formação pessoal das cente-
nas de jovens que integraram e 

continuam a integrar o Grupo “Arte e 
Juventude”.  Este grupo de variedades, 
tem apresentado vários espetáculos de 
música, dança e teatro, em várias institu-
ições e eventos, dos quais se destaca a 
Gala Anual da AOSL, que se realiza há 
vários anos no primeiro dia das Festas 
em Honra de Nossa Senhora da Saúde, 
e que este ano não foi exceção. Com 
uma atuação de variedades, que pren-
deu a atenção de centenas de pessoas, 
a associação voltou a dar provas do 
excelente trabalho que tem vindo a 
promover e da sua grande capacidade 
de mobilização.
Para além da dinamização do grupo 

“Arte e Juventude”, a AOSL alarga o 
seu campo de atuação, através do 
apoio prestado a várias instituições, 
nomeadamente, associações, IPSS'S e 
escolas, não só na organização da 
logísitca ao nível de som e luz com 
todo o material imprescindível, mas 
também, com a realização de espetácu-
los. A Junta de Freguesia de Paranhos 
tem há vários anos contado com a 
prestimosa colaboração da AOSL no 
apoio logístico a vários eventos e com 
a dinamização das “Tardes de Baile”, 
que todas as terças feiras animam os 
utentes do Centro de Convívio da 
Gruta de Arca de Água. 

situação de dependência física, 
dependência psicológica, ou sem 
qualquer tipo de dependência.
Este projeto pretende dotar os 
idosos com um equipamento de 
manuseamento muito simples, 

Projeto de Teleassistência na promoção do serviço de proximidade a idosos

A Junta de Freguesia de Paranhos, 
continua a promover o projeto de 
teleassitência que se destina a 
toda a população idosa que resida 
em situação de isolamento, sejam 
pessoas que se encontram em 

que lhes permite estar em con-
tacto permanente com um 
serviço de assistência especiali-
zada da área da saúde, 365 dias 
por ano, 24 horas por dia. 
Este dispositivo, que o idoso 
pode colocar ao pescoço ou no 
pulso, tem a dimensão aproxi-
mada de um relógio, para um 
acesso permanente, simples e 
confor tável, oferece várias vanta-
gens para quem o utiliza. Desde 
logo, garante um aumento da 
autonomia e tranquilidade de 
pessoas isoladas, que em caso de 
alguma emergência, ou apenas de 
momentos de maior solidão, 
poderão contactar o ser viço de 
assistência, pelo simples premir 
de um botão. A utilização do 
aparelho de teleassitência, 
garante também maior confor to,  

não só para os próprios utiliza-
dores, mas também para os seus 
familiares. Para Alber to Machado, 
“o aparelho confere aos idosos 
que o utilizam, maior qualidade 
de vida, uma vez que, contribui 
para contrariar a desintegração 
social e a exclusão social dos 
idosos mais desfavorecidos ou 
incapacitados”. Se se encontra 
nesta situação, ou se conhece 
pessoas que poderiam melhorar 
significativamente a sua rotina 
diária, pelo facto de poderem 
passar a estar 24 horas por dia 
ligadas a este serviço de assistên-
cia, entre em contacto com o 
gabinete de Serviço Social da 
Junta de Freguesia de Paranhos e 
aceder a todas as informações 
necessárias para a aquisição do 
dispositivo.
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As Festas em Honra de Nª Sr.ª da 
Saúde, realizadas há 128 anos na 
Freguesia de Paranhos, voltaram a 
encher de vida o coração dos Para-
nhenses e dos milhares de forasteiros, 
atraídos por esta centenária romaria, 
uma das mais antigas da cidade, 
refletindo a sua grandiosidade, 
enquanto evento de cariz popular, 
religioso e cultural. Este ano, os feste-
jos prolongaram-se de 31 de julho a 
16 de agosto, entre o Jardim de Arca 
de Água e o Largo do Campo Lindo, 
onde as atrações musicais e religiosas 
preencheram o programa, concebido 

Festas em Honra de Nossa Senhora da Saúde mantem vivas as tradições da Freguesia!

para manter vivas as tradições desta 
grandiosa festa, que ao longo de 
vários dias mobilizou população 
vinda de toda a cidade e concelhos 
vizinhos.  
O cartaz das festas trouxe a Para-
nhos a atuação de grupos como 
Banda Lusa, Ricardo e Alex, Duo CN, 
Jey V e DJ The Boss que atuaram na 
noite da juventude, os Inseparáveis, 
entre outros. 
As honras de abertura das Festas 
ficaram a cargo da AOSL, que apre-
sentou um espetáculo de variedades 
dirigido a todas as idades, com temas 

atuais e outros, que avivaram 
memórias. Integrado nas festas, 
realizou-se o XXXIV Festival Inter-
nacional de Folclore de Paranhos, 
organizado pelo Rancho Folclórico 
de Paranhos e Junta de Freguesia, que 
trouxe grupos de folclore de países 
tão distantes como a Turquia, Brasil, 
Bulgária, e claro, de Portugal, nome-
adamente, de Faro, Porto de Mós e 
Açores. 
A atuação do Orfeão de Paranhos e 
a XIX Grande Noite de Fados, consti-
tuiram também momentos notáveis, 
para além, claro, das atuações das 
bandas de música de Coimbrões e S. 
Martinho da Gandra.  O ponto alto 
das festas fica habitualmente cum-
prido, com a majestosa procissão, que 
este ano se realizou no dia 15, com a 
já tradicional missa campal no Largo 
do Campo Lindo e a procissão em 
Honra de Nossa Senhora da Saúde, 
da parte da tarde. Este ano, o cortejo 
religioso contou com a presença do 
Bispo das Forças Armadas e Segu-
rança, D. Manuel Linda, do Pároco da 
Paróquia de Paranhos, do Presidente 
e restantes elementos do Executivo 
da Junta de Freguesia, do Presidente 
da Assembleia de Freguesia, do 
Comandante da Esquadra do Bom 
Pastor, e dos muitos devotos que 

fizeram questão de integrar a magní-
fica procissão, como sinal de fé. 
Apesar do cinzento do céu, foram 
também muitas, as pessoas que ao 
longo de todo o percurso assistiram 
à procissão, conferindo-lhe ainda mais 
cor e vida. No Jardim de Arca de 
Água, as tradicionais tendas dos 
matraquilhos, os carrosséis, as tendas 
de louças de barro e brinquedos 
tradicionais, as roulottes das farturas, 
do pão com chouriço, as barraqui- 
nhas dos gelados, das pipocas e 
algodão doce, que ajudam sempre a 
repor as energias, foram fundamen-
tais para conferir toda a atmosfera 
própria das romarias populares, que 
fazem as delícias de miúdos e graú-
dos.
Saliente-se ainda os magníficos espe-
táculos de fogo de artifício que pren-
deram milhares de olhares ao céu, 
nos dias 14 e 15, no Jardim de Arca 
de Água e no Largo do Campo Lindo, 
respetivamente. 
A Junta de Freguesia de Paranhos, 
aproveita para endereçar a todos os 
residentes das imediações dos dois 
polos de realização das festas, um 
agradecimento muito especial, por 
toda a tolerância manifestada, por 
qualquer transtorno que possam ter 
sentido.

O Banco de Produtos de Apoio é 
uma valência da Loja Social, cujo 
objetivo consiste em prestar 
apoio a indivíduos em situação de 
incapacidade ou dependência, 
através da cedência temporária 
de equipamento técnico. 
Destina-se a todos os indivíduos 
com incapacidade ou deficiência, 
residentes e recenseados na 
Freguesia de Paranhos, que neces-
sitem de equipamentos de apoio, 
por motivos de doença ou 
acidente, tendo em vista atenuar 
as consequências da falta de 

Já conhece o BANCO DE PRODUTOS DE APOIO da Freguesia de Paranhos?

mobilidade e da deficiência, com 
intuito de proporcionar a possibi-
lidade de realizar as tarefas quo-
tidianas, com a maior normalidade 
possível, melhorando o seu bem-
estar.
São considerados Produtos de 
Apoio, ou Ajudas Técnicas, os 
produtos, dispositivos, equipa-
mentos ou sistemas de produção 
especializada, disponíveis no mer-
cado, destinados a prevenir, com-
pensar, atenuar ou neutralizar as 
limitações na atividade quotidiana, 
tais como: cadeiras de rodas, 

andarilhos, canadianas, almofadas 
para prevenir úlceras de pressão, 
colchões or topédicos, camas 
ar ticuladas, materiais e equipa-
mentos para a alimentação 
(garfos, colheres, pratos, copos 
adaptados), materiais e equipa-
mentos para a higiene (barras de 
apoio, assentos de banheira, 
cadeiras e bancos para o banho, 
banheiras, material anti-
derrapante), materiais e equipa-
mentos para a comunicação 
(canetas adaptadas, computado-
res, tabelas de comunicação, 
dispositivos para virar folhas, 
amplificadores de som, telefones), 
adaptações para carros (assentos 
e almofadas especiais, adaptações 
personalizadas para entrar e sair 
do carro, adaptações para os 
comandos do carro), entre 
outros. 
Podem candidatar-se aos apoios 
do Banco de Produtos de Apoio, 
todos os indivíduos que sejam 
por tadores de incapacidade ou 
deficiência. Para mais informações 

sobre como obter este apoio, 
deverá entrar em contacto com o 
Gabinete de Serviço Social da 
Junta de Freguesia de Paranhos, 
pessoalmente, ou através dos 
contactos: 
ser vico.social@jfparanhos.pt, ou 
do telefone 225020046.
Com o intuito de alargar o âmbito 
da ajuda, a Junta de Freguesia de 
Paranhos está a levar a cabo uma 
campanha de recolha de produtos 
e equipamentos de apoio, para 
reforçar o seu stock, pois só com 
a colaboração e solidariedade de 
todos, será possível apoiar as 
pessoas mais necessitadas, melho-
rando substancialmente a sua 
qualidade de vida. Por esta causa, a 
Junta de Freguesia apela a todas as 
pessoas e entidades privadas ou 
coletivas, para par ticiparem nesta 
campanha, através da doação de 
equipamentos e produtos de 
apoio.
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Não é de agora que o problema da 
violência doméstica é mais do que uma 
questão cultural. Já que os casos de 
agressões violentas entre casais 
deixaram de ser um exclusivo do 
interior e das localidades menos quali-
ficadas do País, que aconteciam de 
acordo com o momento, fossem eles 
os resultados dos jogos de futebol ou 
de uma noite mais eufórica no “tasco”. 
Há muito tempo que os homicídios por 
questões passionais saíram da dimensão 
das classes sociais mais baixas, em que 
por vezes a falta de dinheiro justificava 
o injustificável.  As estatísticas há muito 

Violência Doméstica | a culpa não morre solteira!

que nos mostram que a violência 
doméstica é um problema global: 
Existem vítimas tão diferentes, como 
uma adolescente de 13 anos, ou uma 
Jovem de 18 anos, ou inclusive uma 
“Sénior” de 75 anos; agressores que 
oscilam entre o mau estudante e o bom 
aluno, o desempregado e o excelente 
trabalhador; ou crimes praticados em 
locais tão diferentes como na Covilhã 
ou no Porto.  Ainda bem que atual-
mente já se olha para esta problemática 
com outros olhos, com olhos de ver, 
começando-se a punir severamente os 
culpados, promovendo a denúncia 

social e criando paralelamente as 
necessárias instituições de apoio às 
vítimas.  Para sanarmos este vergon-
hoso problema, é importante que, ao 
tomar-se conhecimento da violência 
doméstica, não se fique calado e sejam 
feitas denúncias às autoridades compe-
tentes, de modo, a ajudar as vítimas: ao 
tirá-las de imediato dessa coabitação de 
sofrimento, mostra-se ao agressor que 
ele(a) não é tão poderoso(a) quanto 
imagina, mas sim cobarde pois só sabe 
“corajosamente manifestar a sua agres-
sividade”, onde ninguém se aperceba, 
muitas vezes dentro de portas, contra 

pessoas indefesas e sem o demonstrar 
publicamente. Não é uma situação fácil, 
sendo o processo muitas vezes 
doloroso, havendo sempre movimen-
tos contrários, quando se pretende 
revelar o que a sociedade durante anos 
achou que devia ser encoberto.   Nos 
tempos que correm são inaceitáveis tais 
atos de extrema ignorância.  E nunca se 
esquecer, que a culpa não morre 
solteira, ficando com quem a 
pratica.   

Vítor Monteiro 
Presidente da Assembleia
de Freguesia de Paranhos

AÇÃO SOCIAL

Após a paragem de verão, o Cantinho 
dos Avós reiniciou a sua atividade 
dirigida à população idosa da Freguesia. 
Este é um espaço cujo objetivo visa 
contribuir para a melhoria da qualidade 
de vida desta faixa etária, combatendo 
o sedentarismo e sobretudo, o 
isolamento, ao proporcionar momen-
tos de convívio, lazer e de estímulo ao 
treino mental. Durante as tardes de 
segunda a sexta, os seniores têm opor-
tunidade de se reunirem e em 

Tardes de convívio regressam ao Bairro do Outeiro

conjunto, desenvolverem atividades 
que ajudam para a manutenção de um 
estilo de vida saudável. A socialização 
assume um carácter fundamental em 
todas as fases da vida do ser humano, 
mas nesta, em especial, pois muitos dos 
idosos que integram este grupo, vivem 
sozinhos. Para quem frequenta o 
Cantinho dos Avós, as tardes ganham 
nova dimensão, ao permitir-lhes um 
saudável convívio e um acompanha-
mento permanente. 

As atividades são muitas e variadas e 
há-as para todos os gostos, desde 
saídas e visitas a locais de interesse, 
jogos (físicos e de ginástica mental), 
criação de artigos em material 
reciclado, pintura,  costura,  participação 
em eventos de outros centros, entre 
outras. Quem quiser frequentar o 
Cantinho dos Avós, poderá inscrever-se 
presencialmente, de segunda a sexta, 
das 14h00 às 17h30, no Bairro do 
Outeiro, Bloco C, Entrada 70, casa 12.

O GIP promovido pela Junta de 
Freguesia de Paranhos, presta apoio 
a jovens e adultos em situação de 
desemprego, colaborando na 
definição do seu percurso de inser-
ção ou reinserção no mercado de 
trabalho, ou percurso formativo, 
em cooperação com o Centro de 
Emprego do Porto. Para se 
inscrever, as pessoas deverão 
encontrar-se previamente inscritas 
no IEFP. As vantagens de estarem 
inscritas no GIP, são o facto de 
poderem beneficiar de um atendi-
mento personalizado e de maior 
proximidade, terem acesso a infor-
mação sobre ações de formação e 
de oportunidades de emprego, 
bem como, receber apoio na elabo-
ração de currículos e candidaturas.
Empresas e pessoas par ticulares, 

GIP – Gabinete de Inserção Profissional, um 
espaço que potencia a (re) integração profissional 

podem recorrer diretamente ao 
GIP, para comunicar ofer tas de 
emprego, obtendo apoio gratuito 
no processo de seleção e recruta-
mento para essas mesmas ofer tas. 
O atendimento realiza-se às segun-
das e quar tas, das 9h00 às 12h00. 
Só no último semestre deste ano, o 
GIP promoveu 4 ações de 
formação em áreas distintas e por 
isso, abrangentes, como Animação 
Turística, Empreendedorismo, Inglês, 
Apoio à Família e à Comunidade, 
ou Apoio à Gestão, contribuindo 
para a capacitação de mais de 85 
pessoas. Já no mês de setembro, 
teve início mais uma ação de 
formação de 200 horas em 
Empreendedorismo, cujo principal 
objetivo é dotar os formandos de 
competências que lhes permitam 
saber os passos fundamentais para 
colocar uma ideia de projeto em 
ação, ou seja, proporcionar-lhes 
conhecimentos estratégicos para a 
proatividade.

Este é o lema que serve de motor e 
inspiração para o Projeto Zero 
Desperdício, criado pela Associação 
Dariacordar, que partindo da estima-
tiva que 50.000 refeições são desper-
diçadas diariamente em todo o terri-
tório nacional, pôs em prática este 
projeto, cuja missão é recuperar essas 
refeições excedentes, fazendo-as 
chegar a quem delas necessita. 
Perante esta iniciativa, e tendo em 
linha de conta que na Freguesia de 
Paranhos existe um considerável 
número de pessoas com baixos 
rendimentos, a Junta de Freguesia, 
acolheu e aderiu ao projeto, com o 
intuito de combater o desperdício 
alimentar e ao mesmo tempo, 
promover e assegurar refeições 
dignas para quem delas precisa. Os 

Portugal não se pode dar ao lixo!

alimentos doados, neste momento, 
pela cantina do Hospital de São João 
e Doce Alto, são recolhidos, devida-
mente embalados  em doses indivi-
duais e posteriormente, distribuídos. 
Trata-se de alimentos em prefeitas 
condições de higiene e conservação, 
que caso não existisse este projeto na 
Freguesia, o seu destino seria o lixo. 
Assim, foi possível só durante os 
meses de julho e agosto, não desper-
diçar na Freguesia de Paranhos mais 
de 1500kg de alimentos, que tiveram 
como consumidores finais, agregados 
carenciados, previamente identifica-
dos pelo Gabinete de Serviço Social. 
Para Alberto Machado, “estes 
números são motivo de orgulho e 
refletem a boa vontade e a sensibili-
zação para esta questão, uma questão 
básica para todos, por parte de um 
número cada vez maior de entidades 
distribuidoras de alimentos”. No 
entanto, e como alerta o Presidente, 
“são precisos mais parceiros, mais 
cantinas, restaurantes e outros 
estabelecimentos confecionadores e 
distribuidores de alimentos, para 
integrem este desafio, um desafio que 
deve ser de todos”, sublinhou. 



Do policiamento de proximi-
dade à implementação das
ciclo-patrulhas na Esquadra
do Bom Pastor

ESPAÇO PSP

A Esquadra do Bom Pastor da 3.ª 
Divisão Policial do Comando 

Metropolitano do Por to, imple-
mentou no início do mês de 
Julho, no âmbito da Operação 
Verão Seguro 2015 – “Polícia 
Sempre Presente”, o patrulha-
mento velocipédico na Freguesia 
de Paranhos, através de uma 
equipa que integra o Modelo 
Integrado de Policiamento de 
Proximidade, em específico e 
direcionada ao Pólo Universi-
tário da Asprela.
Este policiamento visa incremen-
tar a modalidade no policia-
mento em áreas comerciais, 
residenciais, de lazer e estabe-
lecimentos de ensino superior, 
mais concretamente no Pólo 
Universitário da Asprela, locais 
de elevada concentração e circu-
lação de pessoas, procurando 

conferir e estabelecer laços de 
maior proximidade com os 
cidadãos.
O empenho deste efectivo 
permite efectivar uma maior 
interacção da Polícia de Segu-
rança Pública com a comunidade 
local, sensibilizando determina-
dos públicos-alvos, prevenindo a 
prática de incivilidades e crimi-
nalidade específica, proporciona-
ndo um aumento do sentimento 
objectivo e subjectivo de segu-
rança. Impor ta salientar que este 
policiamento procurará incidir na 
prevenção e diminuição dos índi-
ces de sinistralidade rodoviária, 
através da sua regular fiscalização 
e reforçar o policiamento à área 
envolvente do Hospital de São 
João, bem como da rede de 

transpor tes do metropolitano, 
mais concretamente no exterior 
das estações de metro dos Com-
batentes, Salgueiros, Pólo 
Universitário, IPO e Hospital São 
João.
É cer to que o uso do velocípede 
pela P.S.P., veio a evidenciar um 
maior respeito pelo ambiente e 
relevar versatilidade enquanto 
meio de transpor te alternativo, 
permitindo capacitar uma maior 
flexibilidade e mobilidade em 
lugares de acesso condicionado 
e de mobilidade reduzida.

Polícia de Segurança Pública
Comandante da Esquadra do 

Bom Pastor
Subcomissário Jean Carvalho
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EDUCAÇÃO

Férias ativas e divertidas para os mais novos

O período de férias letivas foi vivido 
intensamente por todas as crianças 
que par ticiparam nas muitas ativi-
dades programadas, tendo em 
conta não só o diver timento, mas 
também, a aprendizagem. Esta 
iniciativa, dirigida a menores entre 
os 6 e os 10 anos de idade, decor-
reu nos quatro ATL da Junta de 
Freguesia de Paranhos em funciona-
mento nas escolas de Augusto 
Lessa, Bom Pastor, Costa Cabral e 
Covelo. Neste período que é aguar-
dado sempre com muita expetativa, 
não só pelos mais novos, mas 
também pelos seus pais, que 

Como é habitual, o início de um novo 
ano letivo, significa para a grande maio-
ria das famílias, um aumento consi- 
derável de despesa com a necessidade 
de aquisição de material escolar, que se 
repercute numa grande ginástica finan-
ceira que as famílias se vêm obrigadas 
a fazer. Para ajudar a contrariar este 

Livros doados atenuam o esforço financeiro de
muitas famílias

peso com a despesa em material esco-
lar, a Junta de Freguesia tem vindo a 
promover entre o final de cada ano 
letivo e o início de um novo ano, a 
Campanha de Recolha de Manuais 
Escolares, que se tem revelado crucial 
para um grande número de famílias. 
Graças ao espírito de entreajuda e 
solidariedade de muitos paranhenses, 
que entregam os seus livros na Junta, é 
possível, muitos agregados familiares 
verem atenuado o esforço financeiro 
que seriam obrigados a fazer. Esta é 
uma iniciativa que extrapola fins 
económicos, já que serve igualmente 
objetivos sociais e ambientais. 

No dia 21 de setembro, começou um 
novo ano letivo e com ele, entraram em 
funcionamento os ATL de Pontas, nas 
quatro escolas do 1º ciclo que têm esta 
estrutura de apoio. Os ATL de Pontas 
geridos pela Junta de Freguesia de 
Paranhos representam um importante 
pilar na organização do dia a dia de 
muitas famílias, ao permitir-lhes deixar os 
filhos em segurança, nos períodos que 
antecedem e que precedem as aulas, na 

ATL de Pontas para acolher os mais novos

própria escola. A partir das 8h00 da 
manhã até ao início das aulas, e das 
17h30 às 19h30, as crianças são acom-
panhadas por funcionários e professores, 
que garantem a realização de atividades 
lúdicas, pedagógicas, como os trabalhos 
de casa, atividades desportivas e socio-
culturais, fora do período de responsabi-
lidade escolar, permitindo que os encar-
regados de educação possam cumprir 
com as suas obrigações de natureza 
laboral ou outra, sabendo que os seus 
educandos se encontram acompanha-
dos e a realizar atividades que propor-
cionam o seu desenvolvimento integral. 
Caso pretenda inscrever os seus filhos 
num dos quatro ATL disponíveis, basta 
que entre em contacto com a Junta de 
Freguesia de Paranhos, através do e-mail 
geral@jfparanhos.pt.

esperam que os menores se divir-
tam e aprendam em segurança, 
foram articuladas atividades educa-
tivas, recreativas, desportivas e 
culturais, realizadas sempre sob 
orientação de pessoas detentoras 
de competências apropriadas para 
o efeito. 
As férias de Verão, privilegiaram por 
isso, a transmissão de valores como 
a solidariedade, a cidadania, a 
amizade e a sensibilidade para as 
questões do ambiente, tentando ao 
mesmo tempo, estimular a criativi-
dade, a auto-estima e a plena 
integração de cada criança, através 
de iniciativas tão diversificadas 
como visita ao Parque Biológico de 
Gaia, sessões de culinária, ateliers de 
manualidades, visita ao Quartel do 
Batalhão dos Sapadores Bombeiros 
do Porto, workshops de danças 
étnicas, trabalhos na horta 
pedagógica da Quinta do Covelo, 
entre muitas outras atividades que 
preencheram de forma muito 
proveitosa e divertida os dias de 
merecido descanso dos mais novos.
Já com o aproximar do início das 
aulas, a par tir do dia 1 de setembro, 
a programação das férias contem-
plou o enfoque não só nas ativi-
dades de carácter lúdico, mas 
também, nas atividades de teor 
pedagógico, com a finalidade de 
facilitar o regresso à rotina dos dias 
de aulas. Para além das inúmeras 
atividades, almoço e lanche também 
fizeram parte integrante de cada dia 
no ATL.
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PRESSE recebe Prémio de Excelência e
Inovação em Educação Sexual

O Programa de Educação Sexual em 
Saúde Escolar – PRESSE, coordenado 
pela Unidade de Saúde Pública do ACES 
Porto Oriental, bem como, todos os 
parceiros envolvidos, estão de parabéns, 
pelo merecido reconhecimento do 
trabalho desenvolvido na área da 
Educação Sexual. O PRESSE recebeu o 
Prémio de Excelência e Inovação em 
Educação Sexual, na categoria programa 
governamental, atribuído pela Asso- 
ciação Mundial para a Saúde Sexual, uma 
organização que tem por missão 

O Projeto Entrelaçar, que junta pais e 
filhos para partilharem momentos únicos, 
regressou em grande, na primeira sessão 
da sua 6ª edição, com a celebração do 
Dia Mundial da Música.
Pais e filhos foram desafiados a Dar Vida 
a uma História. Essa história, a Quinta da 
Amizade, foi contada através da música, 
interpretada entusiasticamente, por 
pequenos e crescidos, sob a orientação 
dos professores da Escola de Música de 
Santa Cecília. 

promover a saúde sexual através de 
promoção de programas de intervenção 
e do avanço da investigação em 
sexualidade com base científica, 
educação sexual e sexologia clínica, 
numa abordagem transdisciplinar.       
A atribuição de tão distintivo 
reconhecimento teve lugar numa 
cerimónia integrada no 22.º Congresso 
da World Association for Sexual Health, 
no passado dia 25 de julho de 2015, em 
Singapura. Tão honrosa distinção, 
reforça e reconhece o mérito de toda a 
equipa de profissionais envolvidos, cujo 
empenhamento reflete-se no sucesso 
junto de toda a comunidade direta e 
indiretamente ligada a esta iniciativa, 
nomeadamente, alunos e professores 
do 1º, 2º, 3º ciclos do ensino básico e 
ensino secundário, envolvendo também 
pais, encarregados de educação, pessoal 
não docente e restante comunidade.

Casa da Cultura reabriu portas!

Setembro traz consigo a frescura da 
nova programação da Casa da Cultura 
de Paranhos, que após um período de 
merecida paragem, reabre as suas 
portas com energia renovada para um 
novo e intenso ano de atividades para 
toda a comunidade. 
As sessões de poesia estão de volta e 
não poderiam ter recomeçado da 
melhor maneira. Foi com casa cheia, 
que os dois os poetas homenageados, 
os irmãos António e Silvestre Bastos, 
apresentaram, com a colaboração de 
Lourdes dos Anjos, a sua obra "Poemas 
da mesma Mãe". Em outubro, a poesia 
andou no ar com  os poemas de 
António D. Lima, pela voz de Lourdes 
dos Anjos. Para além da poesia, a 
pintura esteve também em destaque 
no mês de setembro, com duas 

Novidades imperdíveis! Do riso à literacia

Uma das novidades da programação 
do Pelouro da Cultura, que iniciou em 
setembro, será a responsável pela 
imposição da boa disposição em Para-
nhos. Não tem desculpas para andar 
mal disposto, pois já pode participar 
em sessões de Yoga do Riso. Esta é 
uma ferramenta muito eficaz para 
promover a saúde física e mental, 
reduzindo stress e que ajuda a encon-
trar a paz interior de forma lúdica e 
divertida. Para participar, pode 
inscrever-se na Junta de Freguesia ou 
na Casa da Cultura. As sessões têm 
carácter gratuito e decorrem às quar-
tas feiras, no Auditório da Junta de 
Freguesia, das 18h45 às 20h00. 
Outra das novidades da rentré da 
Casa da Cultura é a Oficina de Litera-
cia para adultos. A literacia é a capaci-
dade de perceber e interpretar o que 
se lê. Por vezes, saber ler e escrever 
não é suficiente, para uma correta e 
eficaz interpretação. Quando as 
pessoas dominam esta competência, 
estão aptas a tratar de variadíssimos 
assuntos de forma autónoma, como 

responder a inquéritos, fazer 
inscrições, preencher formulários de 
forma correta, entre muitas outras 
coisas, que irão ter impacto muito 
positivo, desde logo, num maior 
usufruto dos deveres e direitos de 
cidadania.
A frequência desta oficina, que 
decorre às quintas feiras das 15h00 às 
17h00, é gratuita. As pessoas interes-
sadas devem inscrever-se presencial-
mente na Casa da Cultura de Para-
nhos.

Um mês...um Museu?

Entrelaçar arranca com música para toda a família!

Este projeto, que tem vindo a 
angariar cada vez mais adeptos que 
pretendem conhecer mais e 
melhor a história e os encantos da 
sua cidade, reiniciou a sua atividade 
com uma irresistível visita para 
qualquer por tuense. Nada mais, 
nada menos, que uma visita guiada 
ao Museu do Futebol Clube do 
Por to e visita ao Estádio do 
Dragão. Quem não era adepto do 
FCP, dificilmente assim se manteve, 
perante o magnífico espólio que 
teve opor tunidade de conhecer, e 
da magnitude do estádio, da auto-
ria do arquiteto Manuel Salgado, 
inaugurado em 2003 e com uma 
capacidade para 50.035 espetado-
res, que é, não só a “casa dos 
dragões” onde se vivem momentos 
de glória, mas também, palco de 
memoráveis concer tos como o 
dos Rolling Stones, Coldplay, Muse, 
entre outros.

O projeto “Um mês...um Museu?” Para 
além de proporcionar conhecimento e 
de permitir a divulgação do património 
cultural, material e imaterial da cidade, 
proporciona ainda, saudáveis e preci-
osos momentos de convívio entre os 
todos os participantes.

inaugurações. “Sinergias Caleidoscópi-
cas”, assim se intitulou a exposição de 
pintura da autoria de Jorge Taxa, cuja 
inauguração teve lugar no dia 5 de 
setembro, manteve-se patente ao 
público até ao dia 12. “My Work, My 
Life”, foi o nome da exposição da 
jovem Inês Juvandes, promissora artista 
paranhense, que teve os seus trabalhos 
expostos na Casa da Cultura, de 15 de 
setembro, a 4 de outubro.
No mês de outubro, iniciou a atividade 
formativa, que se vem apresentando 
com um programa cada vez mais com-
pleto, indo de encontro às expetativas 
da população. Mandarim, inglês, italiano, 
espanhol alemão, bordados ou costura 
criativa, são apenas algumas das áreas 
que estão disponíveis na Casa da 
Cultura, para toda a comunidade 
paranhense interessada e empenhada 
em aprender permanentemente.
A Biblioteca é outra das valências 
deste espaço agregador e difusor da 
cultura na Freguesia, e que pode ser 
utilizada por qualquer pessoa que 
assim o pretenda. Com um acervo 
literário que tem enriquecido  e 
adquirido uma dimensão bastante 
considerável, os leitores poderão 
encontrar neste espaço, uma panóplia 
muito variada de obras literárias e 
científicas.

O Projeto Entrelaçar realiza-se um 
sábado por mês, entre as 10h00 e as 
12h00, com atividades gratuitas. Caso 
tenha crianças a frequentar uma das EB1 
da Freguesia, fique atento à programação. 
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Orfeão de Paranhos

O Orfeão de Paranhos, prestes a 
celebrar o segundo aniversário da sua 
fundação, tem dado provas que apesar 
da sua tenra idade, qualidade não lhe 
falta. A prová-lo estão as imensas 
solicitações para participar em even-
tos de natureza diversa, cuja presença 
é sempre muito apreciada e aplaudida. 

DESPORTO, JUVENTUDE E ATIVIDADES
RECREATIVAS

INOVAÇÃO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E CONHECIMENTO
Unidade Empresarial de Paranhos, acolheu evento de solidariedade

O projeto CoworkSocial, que teve 
início no final mês de Junho e que se 
vai prolongar até 31 de Março de 

2016 é financiado pela Noruega, 
Islândia e Liechtenstein e adminis-
trado pela Fundação Calouste 
Gulbenkian, resulta de uma parceria 
entre a Junta de Freguesia de Para-
nhos, a ONGD Engenho & Obra, a 
Associação Ecos Urbanos, o Cowork-
ing de São João da Madeira e a RH 
Positivo e visa capacitar e potenciar 
jovens desempregados para o 
empreendedorismo. O objetivo do 
projeto é conseguir que, pelo menos 

O Património Industrial e Técnico, em destaque 
nas Jornadas Europeias do Património 2015

No último fim de semana de setem-
bro, à semelhança do verificado em 
anos anteriores, decorreram as Jorna-
das Europeias do Património. A 
edição deste ano desta importante 
iniciativa cultural, desenvolvida sob 
proposta do Conselho da Europa e 
da União Europeia, envolvendo mais 
de 40 países, contou, mais uma vez, 
com a participação ativa da freguesia 
de Paranhos. Neste contexto, foram 
realizadas duas atividades, de carácter 
distinto, que mereceram uma apre-
ciável adesão por parte dos para-
nhenses. 
Na 6.ª feira, dia 25, realizou-se um 
interessante debate na Casa da 
Cultura, subordinado ao tema 
“Património Industrial: a importância 

da sua valorização”. Foram 
palestrantes o Prof. Dr. José Manuel 
Lopes Cordeiro (Univ. do Minho) e o 
Prof. Dr. António Arêde (FEUP). Nesta 
ocasião foi possível conhecer e 
debater um conjunto de aspetos 
relacionados com a preservação e a 
requalificação de antigas estruturas 
industriais, presentes em vários locais 
da cidade e da freguesia. 
No sábado seguinte, dia 26, foi organi-
zada uma visita guiada, em autocarro, 
pelas ruas da freguesia, sob a orien-
tação do Dr. Rui Carreira, grande 
conhecedor e entusiasta da história 
de Paranhos. Foi possível observar o 
antigo Matadouro Municipal, a Nova 
Empresa Industrial de Curtumes, a 
CHENOP, os bairros operários de 
Monteiro dos Santos e da Areosa, 
bem como a antiga Fábrica da Areosa, 
atualmente um prestigiado centro 
empresarial. Neste local, os partici-
pantes foram gentilmente recebidos 
pela respetiva administração, tendo 
percorrido o interior de várias insta-
lações. 

Queres fazer mais desporto? Inscreve-te!

A Escola de Desporto da Paróquia da 
Areosa, que visa formar crianças e 
jovens entre os 4 e os 12 anos, com 
recurso à prática desportiva de diver-
sas modalidades, no pavilhão 
Gimnodesportivo da Paróquia da 
Areosa, encontra-se com inscrições 

abertas para o ano 2015/2016.  
Para mais informações: 
Secretaria da Paróquia – Travessa da 
Areosa, n.º 75.  Telf.: 22 549 9333. 
Telm.: 91 497 0567, ou e-mail: 
desporto@paroquia-areosa.pt.

Torneio Armando Gonçalves Teixeira – Petit

Realizou-se no segundo sábado de 
setembro, no Pavilhão da EB 2.3 Irene 
Lisboa, o torneio de futsal que tem o 
nome do ex jogador da seleção 
nacional, Petit, como homenagem e 
mostra de orgulho pelo grande 
desportista que cresceu no Bairro do 
Bom Pastor. O II Torneio de Futsal 
"Armando Gonçalves Teixeira – Petit", 
integrado nas comemorações do 39º 
aniversário do Núcleo Desportivo do 
Bairro do Bom Pastor, reuniu, para 

além da equipa anfitriã, o Feirense, o 
Académica de Leça e o Granidense, 
num ambiente onde o fair play domi-
nou, consagrando-se como vencedor 
do torneio a Académica de Leça. 
Marcaram presenças, o próprio Petit, 
o Presidente Alberto Machado e o 
Presidente do Clube anfitrião, Alberto 
Leal Ferreira, para além das centenas 
de adeptos que fizeram questão de 
acompanhar e apoiar em ambiente de 
festa as suas equipas.

20 jovens desempregados alavan-
quem projetos de inovação social, 
através da participação num 
programa de formação, aconselha-
mento e consultoria. Após a fase de 
capacitação sobre temáticas sociais e 
sustentabilidade, seguiu-se a capaci-
tação em empreendedorismo. No dia 
16 de setembro, o Projeto Cowork-
Social, recebeu na Unidade Empre-
sarial de Paranhos, a honrosa visita de 
um representante do Governo 

Norueguês, recebido pelo Presi-
dente Alberto Machado, que fez 
questão em conhecer os jovens, os 
projetos e as entidades envolvidas. 
Os beneficiários destas iniciativa 
tiveram oportunidade de dar a 
conhecer os seus projetos, que dei- 
xaram manifestamente satisfeito o 
representante vindo da Noruega. No 
dia 5 de outubro, foi dia de arranque 
da fase de incubação dos projetos na 
Unidade Empresarial de Paranhos.

Arranque de época desportiva conta com apoio
da Junta de Freguesia

O movimento associativo, recreativo 
e desportivo da Freguesia de Paran-
hos tem contribuído para o desenvol- 
vimento de diversas modalidades, 
assumindo um papel estratégico, quer 
como pólo de desenvolvimento local, 
quer como espaço de fomento de 
hábitos de cidadania ativa. Recon-
hecendo a importância desempe- 
nhada pelas estruturas associativas em 

prol do seu contributo para a inclusão 
social e reconhecendo o seu trabalho 
junto das camadas jovens que encon-
tram nas associações e clubes de 
Paranhos a oportunidade de pratica-
rem desporto, em início de nova 
época desportiva, a Junta de Freguesia 
volta a assumir o valor das inscrições e 
dos seguros desportivos dos atletas.

Com um reportório variado, o Orfeão 
de Paranhos, dirigido pelo maestro 
Sérgio Martins,  dá mostras que a 
música é de todos e para todos. Para 
além da aprendizagem e partilhas 
constantes, fazer parte do Orfeão, 
permite às pessoas alargar a sua rede 
de amigos, conhecer outros grupos, 
terras e gentes. A sua voz poderá ser a 
próxima a fazer parte do Orfeão, 
basta para isso, que compareça a um 
dos ensaios, que se realizam às quartas 
feiras, às 21h00, no Auditório da Junta 
de Freguesia de Paranhos. Junte a sua 
voz às vozes deste grupo encantador 
e deixe-se surpreender. 




