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Caros Concidadãos,
Antes de mais, gostaria de desejar a todos os      
Paranhenses e seus familiares, um bom ano de 2016.
O último ano passou depressa e, para a Freguesia, foi 
um ano com balanço positivo. Como sabem, temos 
já cumprido perto de 80% do nosso programa 
eleitoral e ainda com, aproximadamente, dois anos 
pela frente. Abrem-se, por isso, novas perspetivas.
Com o orçamento e plano de atividades já em fase 
de concretização, aquilo que esperamos e que 
preparamos para 2016 é que este possa vir a ser 
ainda melhor. Com mais projetos, mais atividades, 
mais trabalho e mais benefícios para a Freguesia.
Como temos definido nos últimos anos, a Ação 
Social continuará a ser prioridade. O trabalho de 
coordenação da Junta de Freguesia, no âmbito da 
Comissão Social de Freguesia, manter-se-á numa 
busca contínua de respostas para os problemas dos 
Paranhenses. 
Continuaremos a apoiar as populações mais 
vulneráveis. Temos em vista apostar ainda mais no 
apoio aos mais jovens e estar mais presentes junto 
dos que pela sua já longa vida, mais necessitam. 
O nosso trabalho será direcionado para continuar a 
fazer face à pobreza e à exclusão social, mas também 
à criação de oportunidades que terão de ir forçosa-
mente além da atuação da mera emergência social. 
A Loja Social, o projeto Zero Desperdício, o serviço 
de Teleassistência, o protocolo com o serviço de 
policiamento de proximidade são alguns exemplos.
Também na Cultura vamos reforçar a nossa 
atividade e inovar na relação com os cidadãos. 
Novos projetos e novas propostas farão de 2016 
um ano diferente. Vamos promover a Cultura em 
proximidade, no sentido de abranger cada vez mais 
cidadãos e vamos “sair” da Casa da Cultura,           
promovendo eventos culturais nos espaços públicos 
da Freguesia. 
No Desporto, na Educação e no Empreen- 
dedorismo estaremos, também, mais proativos. 
Esteja atento!
Continuaremos a lutar junto da CMP, para que 
possam ser dadas às Juntas de Freguesia do Porto 
instrumentos de resolução eficaz e atempada das 
situações que se nos colocam. É fundamental uma 
delegação de competências, como já acontece em 
outros Concelhos do País, tornando as Freguesias 
em verdadeiros agentes de proximidade na 
resolução dos problemas quotidianos da população. 
Habitação, Ambiente, Educação são alguns exemplos 
de áreas em que poderíamos ir mais longe.
A proximidade com a população deste Executivo, 
imagem de marca que gostamos de destacar, será 
reforçada em 2016. Continuaremos disponíveis  
para, dentro do quadro de 
competências, ajudar na resolução 
dos problemas. Move-nos o 
serviço público e é por ele e para 
ele que estamos aqui. 
Contamos consigo!

Alberto Machado
Presidente da Junta de
Freguesia de Paranhos

Assembleia geral de associados 
do Sport Progresso doa 
património museológico

à Junta de Freguesia

Crematório de Paranhos 
contribui para o fim das listas 

de espera nas cremações

Obra de parque infantil na 
zona da Areosa já arrancou 

em terreno municipal

Salgueiros recupera nome e emblema originais em dia de aniversário



Depois de em 2015 termos conseguido 
inverter a trajetória descendente do 
orçamento da Junta dos últimos    
anos, a estratégia de gestão deste 
Executivo, vai permitir em 2016              
alterar essa situação favorecendo             
o crescimento sustentado do                  
orçamento.
Se analisarmos os documentos  
orçamentais dos anos anteriores, 
conseguimos perceber a dinâmica e 
o esforço que o Executivo tem 
vindo  a fazer para conseguir uma         
situação financeira mais favorável e         
equilibrada.
Os fatores externos negativos 
mantêm-se: diminuição do número 
de habitantes (a um ritmo médio de 
5 mil pessoas por ano em toda a 
cidade) e a crise social e financeira 
dos últimos anos que ainda se faz 
sentir.
É o trabalho e a estratégia delineada 
para este mandato, que supera  
estas externalidades negativas e 
determina o sucesso.
Neste terceiro ano do mandato 
chegamos ao valor de 1.500.000€.  
O aumento de orçamento deve-se a 
3 fatores, no essencial:

1º Aposta do Executivo em candida-
tar a Junta de Freguesia às linhas do 
“Portugal 2020” (serão 100 mil 
euros de fundos comunitários       
que pretendemos investir na     
Modernização Administrativa para 
tornar a Junta de Paranhos mais 
moderna e mais acessível a todos);

2º Conseguimos, junto da Câmara 
Municipal, que fosse reposto o  
critério de justiça no tratamento    

de todas as Freguesias (com a  
repartição das verbas Municipais 
realizada de acordo com a popula-
ção e a área de cada Freguesia - 
Paranhos obterá cerca de 80 mil 
euros a mais em 2016);

3º Conseguimos, também, aumentar 
as receitas próprias (obtidas com a 
dinamização dos projetos e dos 
serviços que a Junta presta à         
comunidade).
Numa análise global, podemos dizer 
que a Junta de Freguesia de        
Paranhos tem uma receita prevista 
para o ano de 2016 de aproximada-
mente 39,8% procedente do Estado, 
35% da Câmara Municipal do Porto 
e 25.2% de receitas próprias.       
Sublinhamos a eficiência e eficácia 
desta autarquia no que diz respeito 
ao valor das receitas próprias.
A previsão correta da receita é 
fundamental num orçamento. O 
plano de atividades será consistente 
e exequível se assim for. Já a   
despesa, é a consequência da         
estratégia de ação do Executivo. 
Com rigor, inovação e transparência 
os recursos públicos serão melhor 
despendidos.
As prioridades estão bem definidas. 
Temos de procurar soluções para os 
problemas sociais que enfrentamos 
enquanto, políticos, autarcas e 
cidadãos. O apoio aos mais           
desfavorecidos é a missão de uma 
Junta que encara o social como        
a sua prioridade. 
Paranhos é, e continuará a ser       
em 2016 uma Freguesia solidária,   
equilibrada, coesa e participativa.
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Há vários anos que a Junta de Freguesia 
procura a criação de um parque infantil 
na zona da Areosa.
Este local da Freguesia é um dos que 
mais tem crescido em toda a cidade  
do Porto. E, em contraciclo com a 
diminuição da população da cidade, 
tem crescido em número de habitantes.   
Em poucos anos, a população quase 
duplicou, sobretudo à custa de      
muitas famílias jovens. A este fator 
populacional acresce o equilíbrio 
necessário na distribuição de              
equipamentos infantis pela cidade.
A Junta de Freguesia tem, desde 2001, 
procurado junto do Município que os 
parques infantis em Paranhos sejam 
uma realidade, com qualidade e          
em resposta às necessidades das  
populações.
Começamos por defender no mandato 
2001/2005 a demolição de 4 parques 
infantis existentes na Freguesia. O 
estado de conservação era péssimo, as 
condições de segurança não existiam e 
a perigosidade da sua utilização era 
elevada. Com esta posição consegui-
mos proteger as crianças dos acidentes 
frequentes. E, iniciamos também, um 
projeto de médio/longo prazo para a 
reintrodução destes equipamentos em 
Paranhos.
Em 2005/2009, conseguimos trazer 
para Paranhos o maior parque infantil 
da cidade: o parque do Covelo. Para 
além da construção do parque infantil 
foi possível dar utilização a um parque 
verde que a freguesia de Paranhos tinha 
e que não podia utilizar. O investimento 
foi de 1,6 milhões de euros e possibili-
tou a criação de zonas com relva para 
vários jogos, um pequeno anfiteatro 
com bancadas em granito, uma 
esplanada e uma horta pedagógica. 
Passados 6 anos da inauguração, conti-
nua a ser o "bosque de aventuras" 
(torre de atividades, com túneis, escor-

regas e escadas) que mais delicia os 
mais novos.
O desafio para o mandato 2009/2013 
era reabilitar o parque infantil do Amial 
e construir um novo parque infantil na 
zona da Areosa.
A reabilitação do Parque Infantil do 
Amial foi conseguida, num investimento 
de cerca de 75 mil euros, com a       
substituição dos equipamentos infantis, 
o reforço da iluminação e um 
pavimento especial.
Não foi possível avançar com o parque 
infantil da Areosa porque ocorreram 
alguns contratempos na escolha do 
melhor local para o efeito. Inicialmente, 
pensou-se no terreno ao lado da igreja 
da Areosa, mas este acabou por ser 
cedido à Paróquia para lá instalar um 
espaço de apoio aos escuteiros e aos 
grupos de jovens. A hipótese de ser no 
terreno junto à escola EB2,3 da Areosa 
também chegou a estar em cima da 
mesa, mas acabou por ser abandonada 
dado tratar-se de um terreno mais 
pequeno. Por fim, foi possível pensar a 
obra para o terreno junto à Quinta do 
Rancho Folclórico de Paranhos, no 
gaveto da Rua Dr. Eduardo Santos Silva 
com a Rua Horácio Marçal.
 As obras já começaram no inicio de 
dezembro e prevê-se que terminem 
no inicio de março. A obra tem um 
custo de cerca de 130 mil euros e 
consistirá na instalação de equipamen-
tos infantis e de mobiliário urbano, na 
colocação de pavimentos de segurança 
e na beneficiação e/ou execução de 
acessos.
 A Junta de Freguesia de Paranhos tem 
já solicitado ao Município a criação de 
um novo parque infantil no jardim de 
arca de água, bem como, a dotação dos 
parques infantis do Amial e da Areosa 
com equipamentos de ginástica ao ar 
livre para jovens e adultos.

Parque Infantil na Areosa: finalmente iniciou a 
obra!

Plano e Orçamento para 2016 aprovado!

Presidência aberta: visita ao
Bairro de São Tomé

Dando continuidade a uma política de 
proximidade e colaboração entre a 
população e a Junta de Freguesia, o 
Presidente Alberto Machado iniciou 
mais uma presidência aberta na nossa 
freguesia, tendo visitado o Bairro de 
São Tomé onde observou a falta de 
poda e manutenção das árvores, que 
com a idade já avançada causam 
graves problemas aos moradores.

Neste âmbito, a Junta de Freguesia de 
Paranhos solicitou à Câmara Municipal 
do Porto a intervenção urgente nesta 
zona da freguesia, uma vez que o 
Inverno já chegou.
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A 58ª edição da “Volta a Paranhos” 
decorreu no passado dia 8 de  
dezembro, sendo uma das mais  
populares e antigas provas de estrada 
do país. Para além da corrida principal, 
com um percurso de 10km, decorreu 
em paralelo a Caminhada Pais e Filhos, 
com uma distância de 3km. 
Nem a chuva do início da manhã 
afastou os milhares de participantes e 
assistentes das ruas da freguesia de 

Paranhos, que contagiaram o          
ambiente com energia e muita  anima-
ção, sendo mais uma vez   batido o 
recorde de inscritos na prova.
A prova masculina foi ganha por 
Hélder Santos, atleta do Maia AC e, 
nas mulheres, venceu Cláudia Pereira, 
em representação do Salgueiros. O 
Presidente da Junta, Alberto Machado, 
também esteve presente na linha da 
partida para dar o tradicional “tiro”.

58ª Volta a Paranhos

No dia do seu 104º aniversário, o 
Salgueiros iniciou uma nova etapa da 
sua história com a recuperação do 
nome e do emblema originais. Assim, é 
recuperada a identidade do histórico 
clube fundado em 1911.
A partir do início da próxima época o 
Salgueiros já poderá participar nas 
diversas provas com a designação de 
Sport Comércio e Salgueiros e com o 

seu emblema nas camisolas!
Este dia ficou  ainda marcado pela 
inauguração da nova sede, assinalando 
o regresso do clube à Freguesia de 
Paranhos, na Rua Leonardo Coimbra, 
o que permitirá o convívio mais 
próximo de todos os associados e 
simpatizantes.
Um grande dia para os Salgueiristas e 
para Paranhos!

Inauguração da sede do Salgueiros e
recuperação do nome e emblema originais

Em março de 2015 foi inaugurado 
mais um equipamento para a        
Freguesia: o Crematório de Paranhos.
O planeamento e a concretização 
deste projeto pelo Executivo da Junta 
bem poderia secundar a célebre frase 
de Fernando Pessoa: “Deus quer, o 
Homem sonha, a Obra nasce”.
Foram várias as justificações encontra-
das para a construção deste             
equipamento de cariz funerário.        
Entre elas destacamos o fim dos dias 
de espera para que um familiar fosse 
cremado.
A preocupação do Executivo da Junta 
face à crescente procura e à falta de 
resposta levou à concretização desta 
obra. Assim, é possível à Freguesia 
prestar um serviço que facilita o 
processo de luto e dá resposta à 
procura existente.

Para além deste argumento, também a 
resolução do problema de escassez 
de espaço nos cemitérios e os       
benefícios ambientais são motivos 
justificativos desta escolha.
Para as famílias é evidente também a 
vantagem económica existente.           
É que, apesar da cremação usar 
equipamentos e recursos de alta 
tecnologia, o processo de cremação 
tem custos consideravelmente mais 
acessíveis que o funeral atual.
Com 10 meses de funcionamento 
deste equipamento, é possível afirmar 
que os objetivos definidos para o 
primeiro ano já estão superados e a 
Freguesia torna-se, uma vez mais, 
inovadora ao ser a primeira a ter um 
equipamento do género, quando 
ainda são poucos os municípios 
capazes deste investimento.

Crematório de Paranhos contribui para o fim
das listas de espera nas cremações

Na sequência de várias reuniões de 
assembleia geral dos associados do 
Sport Progresso em que, não foi 
possível, encontrar uma direção 
para dar continuidade a este clube 
histórico da Freguesia, a última 
assembleia realizada, determinou a 
doação de todo o património 
museológico reunido ao longo dos 
107 anos de existência desta     
agremiação desportiva à Junta de 
Freguesia de Paranhos.
O histórico clube, há dois anos sem 
atividade desportiva, encontra-se 
numa situação de divida perante as 
Finanças, a Segurança Social, a  
Associação de Futebol do Porto e 
vários fornecedores. Em sequência 
do não pagamento da renda do 
campo de jogos Queirós Sobrinho 
ficou sem o poder utilizar e, mais 
recentemente, foram obrigados a 
entregar a sede da Rua do Carriçal, 
pela mesma razão.
Confrontados com esta situação, 
um grupo de associados procurou a 
Junta de Freguesia para salvaguardar 
o património museológico do Sport 
Progresso, no prazo cur to que 
tinham para entregar o referido 
imóvel.
Entre este valioso património 

encontram-se várias taças. Uma das 
mais antigas é de 1923 referente a 
um jogo entre o Progresso e o 
Salgueiros.
Também foram entregues vários 
elementos referentes à longa 
história do Sport Progresso e ao 
seu antigo Campo do Ameal, onde 
se realizaram alguns jogos históricos 
do futebol nacional. Neste  capítulo, 
foram entregues à Junta várias 
placas de mármore alusivas aos 
seguintes jogos: 18º e 24º encontros 
intercidades Porto vs Lisboa de 
1924 e de 1929; jogo Progresso vs 
Real C. D. Hespanhol de 1924; o 
primeiro jogo da Seleção Nacional 
Portuguesa contra a Seleção da 
Hungria de 1926; o terceiro Portugal 
vs Itália de 1928; o terceiro jogo 
Porto vs Vigo de 1930; e, o oitavo 
jogo Portugal vs Espanha de 1930.
Face a esta situação, o presidente    
da Junta, Alberto Machado e o 
Executivo pretendem guardar o 
património museológico até que 
possa ser reativado o clube ou, no 
caso de o clube não regressar à 
atividade, criar uma sala-museu que 
possa perpetuar a história deste 
grande clube de Paranhos e da 
cidade.

Assembleia geral de associados do Sport
Progresso doa património museológico do
clube à Freguesia
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Num destes dias tive que acompanhar a 
minha mãe a uma consulta “externa” do 
Hospital e quando lá cheguei encontrei 
uma sala de espera repleta de gente. 
Em pé estavam vários “Séniores”, com 
mais de 70 anos, alguns deles 
aparentando estar debilitados fisica-
mente; sentados estavam, na sua maio-
ria “Jovens e Adultos”. Perguntei-me na 
altura: Será que ninguém, entre as 
pessoas sentadas, estava a ver aquilo 
que eu estava? Ou seja, parece que 
ninguém viu “pessoas idosas em pé”, 
não cedendo o lugar para se sentarem. 
A mesma situação verifica-se, por vezes, 
quando se utilizam os transportes 
públicos.
Onde está o sentido de humanidade, 
cidadania e respeito pelo próximo? O 

Terceira Idade = Melhor Idade
que aconteceu? 
De quem é a culpa face ao comporta-
mento de uma geração que não se 
importa com o que se passa ao seu 
lado, que não se importa se uma 
senhora com canadiana ou bengala está 
de pé, com dores ou sem dores? Será 
que a culpa é dos pais, que não ensinam 
o respeito pelos outros? Será que é 
culpa do ensino: ambiente escolar e 
professores? 
De quem será a culpa? Da sociedade 
egoísta em que vivemos? O que temos 
ensinado aos nossos filhos a respeito da 
Velhice? 
Sempre entendi que ensinar e incenti-
var crianças e jovens a conviver com os 
nossos idosos pode revelar-se bastante 
positivo para ambos: para os mais 

velhos, para que ganhem um novo 
horizonte, de alegria, de esperança, de 
conforto e de entusiamo, mas penso 
que -  acima de tudo -  para os mais 
novos, para que aprendam que 
respeitar os idosos é aceitar o nosso 
próprio futuro e viver a nossa memória, 
aprendendo mais sobre a vida e a 
importância dos compromissos assumi-
dos e dos vínculos afetivos.
Respeitarmo-nos a nós próprios é meio 
caminho para respeitar o idoso, visto 
que é considerar o conhecimento, a 
sabedoria de quem aprendeu e viveu, 
de quem tem um passado, de quem 
sofreu e viveu alegrias, de quem 
construiu parte deste mundo e de 
quem contribuiu para a vida de quem 
hoje é jovem.

Por isso, nunca é demais relembrar que 
o lugar destinado aos nossos “Séniores” 
na sociedade expressa-se na educação 
e formação que damos aos nossos 
filhos, nunca nos esquecendo que nós 
próprios vamos envelhecer e os nossos 
filhos também. 
Relembremos que  "o centro da 
questão dos Direitos Humanos das 
pessoas Idosas está no respeito e na 
dignidade da Pessoa e na preservação 
da sua integridade moral”.
Juntos, tudo temos que fazer 
para que a Terceira Idade seja 
uma “Melhor Idade”.

Vítor Monteiro 
Presidente da Assembleia
de Freguesia de Paranhos

AÇÃO SOCIAL

Realizou-se no dia 11 de novembro, a 
tradicional festa de São Martinho 
promovida pela Junta de Freguesia de 
Paranhos, que contou com a participa-
ção de 200 paranhenses. Este ano, o 
destino foi Águeda, mas houve tempo 
para uma paragem em Arouca, com a 
visita ao centro desta cidade.

Esta iniciativa reforçou os elos de 
proximidade entre os cidadãos de 
Paranhos e a sua Junta de Freguesia, 
num dia em que a animação esteve 
sempre presente e no qual foi possivel 
cumprir o ditado popular tradicional: 
“no dia de S. Martinho, castanhas, pão 
e vinho”.

Festa de São Martinho

No âmbito do apoio social prestado 
pela Junta de Freguesia de Paranhos às 
famílias mais carenciadas da freguesia, 
decorreu mais uma campanha de 
recolha de géneros alimentares e 
artigos de higiene pessoal.
Nesta campanha solidária contamos 
com o apoio das Escolas EB1 da 
freguesia e da Associação de Pais da 
EB2,3 Eugénio de Andrade, como 

pontos de recolha.
No total, nas várias Instituições de 
Apoio Social da Freguesia foram 
distribuídos mais de 600 cabazes às 
famílias mais carenciadas da freguesia.
Desta forma, todos juntos consegui-
mos tornar o Natal destas famílias um 
pouco melhor.
A Junta de Freguesia agradece a Todos 
que apoiaram esta causa!

Campanha de recolha de géneros alimentares
e artigos de higiene pessoal

O Presidente da Junta Freguesia de 
Paranhos, Alberto Machado, visitou as 
instalações do Centro Infantil Nova 
Aurora - ANARP (Associação Nova 
Aurora na Reabilitação e Reintegração 
Psicossocial), onde pôde apreciar a 
exposição de Natal, realizada com 
materiais reciclados e muita imaginação.
O Centro Infantil Nova Aurora, 

localizado em Paranhos, é uma IPSS que 
pensa no processo educativo e no 
processo de ensino-aprendizagem 
como um todo sistémico e cujo projeto 
educativo se alicerça na valência           
da creche e se vai alargando e                 
consolidando ao longo do pré-escolar, 
ATL e das diversas atividades              
que o complementam.

Visita ao Centro Infantil Nova Aurora - ANARP

Passeio Mensal à Sertã
No mês de novembro, o passeio mensal 
teve como destino o município da Sertã, 
na região centro de Portugal, com a 
participação de 150 paranhenses.
Pelo caminho houve tempo para parar 
na cidade de Aveiro e visitar a imensa Ria 
de Aveiro, considerada uma das forma-
ções geológicas mais importantes e de 
elevado valor conservacionista no 
panorama nacional.

O almoço de convívio decorreu já na 
Sertã, onde houve oportunidade de 
provar alguns petiscos da gastronomia 
local, como o “bucho” e o “maranho”.
Durante a tarde ao passear por 
Pedrogão, houve ainda tempo para uma 
paragem na Barragem do Cabril, no rio 
Zêzere, uma das maiores barragens 
portuguesas. 



Autónomas dos Açores, Madeira, Faro e 
Vila Real. De notar que 81% das vítimas 
são do sexo feminino e 80,5% tem mais de 
25 anos de idade. Por contrapartida, 94% 
dos agressores tem mais de 25 anos de 
idade.
Como necessidade imperativa de proximi-
dade e reforço do sentimento objetivo e 
subjetivo de segurança, a Polícia de 
Segurança Pública criou, em 2006, as 
Equipas de Proximidade e de Apoio à 
Vítima, cuja aquisição de competências na 
sinalização e acompanhamento de casos 
de violência doméstica em parceria com 
outras instituições de rede, permitiram 
uma maior especialização, formação, 
proporcionando um melhor atendimento 
às vítimas.
Na continuidade da melhoria de medidas 
de apoio e proteção às vítimas e na presta-
ção de um serviço de qualidade e de 
maior especialização, o Comando Metro-
politano do Porto da Polícia de Segurança 
Pública, criou em 13 de março de 2013, o 
Gabinete de Atendimento e Informação à 
Vítima (GAIV), sedeado na Esquadra do 
Bom Pastor, sito na Rua Vale do Formoso, 

n.º 469, e aberto 24 horas durante todo o 
ano, com um acesso a um serviço gratuito, 
onde cada situação na Comarca do Porto 
após a devida sinalização é avaliada através 
de uma avaliação de risco, traçado um 
plano de segurança personalizado, acom-
panhada individualmente por um 
elemento policial, articulada com as 
Autoridades Judiciárias competentes e 
encaminhada às instituições governamen-
tais e não-governamentais de apoio à 
vítima.
Se for vítima ou testemunha de violência 
doméstica, dê o primeiro-passo e denuncie 
ao Gabinete de Atendimento e Informa-
ção à Vítima na Esquadra do Bom Pastor 
ou em qualquer Departamento Policial da 
sua área de residência. Em alternativa e 
complemento informativo, pode dispor da 
linha de serviço de informação a vítimas de 
violência doméstica, através do contacto 
800 202 148 ou em caso de emergência 
ligue 112. Juntos, prevenimos mais!

O Comandante da Esquadra do Bom 
Pastor

Subcomissário Jean Carvalho

Entrelaçar: da doçaria às decorações de Natal!
O Projeto Entrelaçar, promovido pelo 
pelouro de Educação da Junta de 
Freguesia de Paranhos, conta já com 
6 edições. Tem como objetivo juntar 
pais e filhos, um sábado por mês, 
entre outubro de 2015 e junho de 
2016, para a realização de atividades 
lúdicas e divertidas em ambiente 
familiar.
Em novembro, mês de S. Martinho, foi 
uma delícia ver o entusiasmo dos 
participantes na confeção de 
cupcakes de chocolate e de 
castanhas. Pais e filhos para além de 

confecionarem e decorarem os seus 
cupcakes, ficaram a conhecer um 
pouco sobre a introdução das 
castanhas na nossa gastronomia e os 
seus benefícios nutricionais.
Em dezembro, a proposta apresentada 
foi um workshop de manualidades, 
dinamizado pela formadora Maria do 
Céu Cacheira, com miúdos e graúdos 
a divertirem-se na criação de 
decorações natalícias, utilizando 
materiais diversos.
Estamos a preparar as próximas 
atividades, esteja atento e inscreva-se!

Paranhos Sorridente: Rastreios de Saúde Oral
Em novembro e dezembro 
decorreram rastreios à saúde oral dos 
alunos do 1º ciclo da nossa freguesia, 
através do programa Paranhos 
Sorridente.
Este programa é uma parceria da Junta 
de Freguesia e da Faculdade de 
Medicina Dentária da Universidade do 
Porto, que promove a saúde oral, 
numa primeira fase com a realização 
de exames clínicos gratuitos nas 

instalações da Faculdade e 
posteriormente através de sessões de 
promoção de cuidados de saúde e 
higiene oral, nas escolas, em contexto 
de sala de aula. A técnica e 
regularidade da escovagem dos dentes, 
o cuidado com a alimentação e os 
hábitos regulares de higiene são alguns 
dos temas trabalhados com os alunos. 
Neste primeiro período de aulas já 
foram rastreadas 462 crianças!

Projeto FEPtoHELP – voluntários da FEP nos
ATL da Freguesia 

A Associação de Estudantes da 
Faculdade de Economia do Porto, 
apostou no desenvolvimento de um 
departamento a que deu o nome de 
FEP Solidária, que trata a 
preocupação social e solidária da 
Associação. Neste contexto surge 
igualmente a FEP to Help, um 
programa de voluntariado, que conta 
atualmente com 80 estudantes que 
dedicam algumas horas do seu dia a 
apoiar crianças, idosos, sem abrigo e 

animais. Através de uma parceria 
entre a AEFEP e a Junta de Freguesia 
de Paranhos, temos atualmente oito 
voluntários a prestar apoio ao estudo, 
bem como a conversar e promover 
alguns jogos e brincadeiras com os 
alunos que frequentam os ATL de 
pontas da Junta de Freguesia de 
Paranhos. Igualmente estão cinco 
voluntários com os nossos idosos no 
Cantinho dos Avós. 

Aulas de apoio a português e matemática para
os 4º e 6º anos
No mês de outubro demos início às 
aulas de preparação para os exames 
de português e matemática a alunos 
dos 4º e 6º anos, aos sábados de 
manhã, nas instalações da Casa da 
Cultura de Paranhos. Esta iniciativa 
que teve início no ano letivo transato 
justificou a sua continuidade dado o 

número de alunos inscritos e a 
melhoria nos resultados das notas 
nestas disciplinas comprovados pelos 
resultados nas provas finais. Em função 
do agendamento das novas provas de 
aferição propostas para o 2º, 5º e 8º 
anos iremos igualmente ajustar as 
aulas aos anos escolares.

Violência Doméstica:
Da prevenção às medidas 
de protecção da vítima

ESPAÇO PSP

A violência doméstica pode ser hoje 
compreendida, em sentido estrito, como 
uma ação de natureza criminal, onde um 
suspeito visa infligir “maus tratos físicos ou 
psíquicos, incluindo castigos corporais, 
privações da liberdade e ofensas sexuais” a 
seu cônjuge ou ex-cônjuge, namorado(a) 
ou ex-namorado(a), desde que haja 
perspetiva de uma relação duradoura, 
progenitor de descendente comum ou a 

pessoa particularmente indefesa, em razão 
de idade, deficiência, doença, gravidez ou 
dependência económica.
Esta prática ilícita é associada a uma 
conduta violenta e continuada que pode 
resultar, cumulativamente ou não, de 
“agressões físicas, sexuais, emocionais, 
psicológicos, imposição de isolamento 
social ou privação económica da vítima”. 
Enquadrado ao abrigo do Código Penal 
Português como um crime de natureza 
pública, compete ao Ministério Público, a 
titularidade da acção penal, assim que tiver 
conhecimento da sua ocorrência, seja 
através de denúncia pela vítima ou 
testemunha seja através de uma participa-
ção policial, devendo para o efeito, dar 
abertura a um inquérito e concluí-lo com 
uma decisão de acusação ou de arquiva-
mento, mediante a prova recolhida na 
investigação, a existência ou não de crime 
e dos seus agentes.
Em Portugal, o Distrito do Porto surge 
como a quinta região do país com maior 
taxa incidência de ocorrências de violência 
doméstica por habitante registadas pelas 
Forças de Segurança, seguido das Ilhas 
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ATL de Natal
Nas férias do Natal, de 18 a 31 de 
dezembro, a Junta de Freguesia de 
Paranhos promoveu um programa de 
ocupação de tempos livres que 
decorreu nas Escolas Básicas de 
Augusto Lessa, Bom Pastor, Covelo e 
Costa Cabral, constituindo um apoio 
aos encarregados de educação que 
têm que assegurar a sua atividade 
profissional nas paragens letivas e 
contribuindo também para a 
formação e desenvolvimento das 65 
crianças que as frequentaram.
Foram dinamizadas várias atividades 

de diferentes áreas, como visita a 
Centros de Educação Ambiental, 
oficinas de manualidades, workshops 
de expressão musical, atividades 
desportivas, visita ao maior presépio 
do mundo em movimento em São 
Paio de Oleiros, sessão de circo no 
Coliseu do Porto, oficina de teatro e 
expressão corporal, workshop 
“Bibliotecário por um dia” na Casa da 
Cultura de Paranhos e a pedido dos 
pais foram feitas revisões às matérias 
escolares e trabalhos de casa.

A Poesia anda no ar...
A Casa de Cultura de Paranhos abre 
as portas, um sábado por mês, a uma 
tarde dedicada à poesia. Novembro 
contou com a presença do poeta 
Sérgio Lizardo, onde se pôde apreciar 
a sensibilidade e beleza da sua escrita, 

com destaque para a obra “Poesia com 
nomes de mulher”. Em dezembro, a 
poesia ficou a cargo de Maria Lourdes 
dos Anjos, Ana Maria Roseira e 
Eduardo Roseira, numa tarde de 
emoções à flor da pele, com casa cheia.Um mês …um Museu?

O projeto “Um Mês…um Museu?” 
continua a proporcionar aos        
Paranhenses conhecer e visitar 
museus da cidade do Porto. 
O Museu de Arte Sacra e Arqueolo-
gia do Porto foi o museu escolhido 
para visitar em outubro. Este conta 
com um acervo notável, rico e 
variado, num espaço dinâmico da 
vida artística e aberto à comunidade.
Em novembro, a visita foi ao Museu 
da Farmácia no qual foi possível 
apreciar a fabulosa coleção que 

abrange milhões de anos de história 
universal da saúde e da doença,  
reunindo objetos de raro valor 
histórico, artístico, antro- pológico e 
científico oriundo de diferentes 
civilizações.
O Museu Marta Ortigão Sampaio foi 
eleito para o ultimo mês do ano. Este 
espaço reúne o espólio da sobrinha-
neta do escritor Ramalho Ortigão, 
doado à Câmara Municipal em 1978, 
no qual se incluem coleções de 
pintura, mobiliário e joalharia.

Exposição Tronos de Natal

A convite do Centro de Educação 
Ambiental da Quinta do Covelo, 
quarenta instituições da cidade e 
maioritariamente da Freguesia de 
Paranhos apresentaram a sua versão 
de um Trono de Natal. Os tronos, 
apelavam à aceitação da diferença, 
manifestando-se ela de diferentes 
formas (cor, género, religião, poder, 

etc…) e simbolizaram a necessidade 
do “mundo“ ser mais solidário e 
fraterno, mais tolerante e “acolhedor” 
para todos os seres, sejam eles 
animais ou vegetais. Os tronos 
estiveram em exposição na Estação 
de Metro dos Combatentes e 
posteriormente na EB S. Tomé.

Concerto de Natal do Orfeão de Paranhos
A Cripta da Igreja de Paranhos foi o 
ambiente escolhido pelo Orfeão de 
Paranhos para o seu Concerto de 
Natal, dirigido pelo maestro Sérgio 
Sousa Martins, finalista do programa 
The Voice Portugal. 

Após a atuação do Orfeão seguiu-se 
um almoço convívio com todos os 
seus elementos e com o Executivo da 
Junta de Freguesia de Paranhos, que 
foi convidado a participar neste 
momento festivo.

CULTURA E DIVULGAÇÃO DO PATRIMÓNIO
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19ª Edição do Verteatro
No passado mês de outubro decorreu 
a 19ª edição do Festival VERTEATRO. 
O festival de teatro é organizado 
pelo Teatro Independente de Paran-
hos (TIPAR), com o apoio da Junta de 
Freguesia de Paranhos.
Este ano a sessão de abertura contou 
com as Gaitas de Foles – Círculo de 
Fogo, seguido da fantástica peça 

recheada de realismo e humor sobre 
os Bairros – “O Bairro”.
A revista à portuguesa também subiu 
ao palco com a peça “Mãos à Obra 
Porto”, proporcionando uma noite 
memorável, de muita risada para 
todos os espectadores, que esgota-
ram o auditório da Junta de Freguesia.
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INOVAÇÃO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO
E CONHECIMENTO

Também numa perspetiva de inclusão 
social, no sentido de apoiar os residen-
tes estrangeiros da freguesia, foram 
criadas as Aulas de Português para 
Imigrantes. Estas aulas destinam-se a 
estrangeiros que desejam aprender ou 
melhorar o seu conhecimento de 
língua portuguesa, a nível oral, leitura e 
escrita. As aulas têm lugar às quintas-
feiras, das 16h00 às 17h20, na Casa da 
Cultura de Paranhos.
Os interessados nestas formações 
devem dirigir-se à Casa da Cultura de 
Paranhos para mais informações.

Oficina de Literacia para Adultos / Português
para Estrangeiros 
Literacia é a capacidade de perceber e 
interpretar o que se lê. Quando as 
pessoas dominam esta competência, 
estão aptas a tratar de variadíssimos 
assuntos de forma autónoma, daí a sua 
importância na vida atual. 
A Junta de Freguesia de Paranhos, no 
sentido de minimizar a lacuna de 
formação/apoio nesta área na fregue-
sia, criou a Oficina de Literacia para 
Adultos. O funcionamento decorre às 
quartas-feiras das 15h00 às 16h20, de 
forma gratuita, na Casa da Cultura de 
Paranhos. 

IV Encontro de Cavaquinhos em Paranhos 
No passado dia 19 de dezembro, o 
Auditório da Junta recebeu o IV Encon-
tro de Cavaquinhos em Paranhos,  
organizado pela Junta de Freguesia de 
Paranhos.
No palco estiveram presentes o 
Grupo de Cavaquinhos do Marquês, 
o Grupo de Violas e Cavaquinhos da 

Universidade Sénior de Rotary em 
Matosinhos e o Grupo de Cavaqui- 
nhos de Escola Samuel Santos.
Esta iniciativa pretende valorizar o 
cavaquinho enquanto instrumento de 
raízes profundas no país e na identi-
dade da música tradicional portu-
guesa.

Cowork Social

O projeto Cowork Social – 
Promoção do Empreendedorismo 
de Inovação Social por Jovens 
Desempregados,  cuja gestão está a 
cargo da Fundação Calouste Gulben-
kian, visa combater o problema dos 
jovens em situação de desemprego. 
Este inovador projeto nasceu de uma 
parceria entre a Junta de Freguesia de 
Paranhos e a Engenho & Obra, uma 
ONGD da nossa freguesia que 
assume o papel de coordenação, 
alargado a outras entidades de São 
João da Madeira, abrangendo assim 
toda a Área Metropolitana do Porto.
Nesse sentido, apoia jovens no 

desenvolvimento de projetos de 
inovação social, através de um 
programa extenso de formação e 
capacitação, estando atualmente a 
decorrer o período de incubação     
no espaço de Coworking do UP! 
onde têm acesso a tutoria personali- 
zada com sessões de formação e 
aconselhamento, que lhes permitirá 
desenvolver a sua ideia de negócio e 
iniciar a sua atividade empresarial.

Mais informações sobre este projeto 
em: www.coworksocial.pt/
e www.facebook.com/coworksocial

Seminário Empreendedorismo Social com o ISEP 

No passado dia 11 de novembro, 
realizou-se mais uma edição do Semi-
nário ISEP.start, no Centro de Con-
gressos do Instituto Superior de 
Engenharia do Porto, desta vez dedi-
cado ao Empreendedorismo Social. 
Foram abordadas soluções inovado-
ras que respondem às questões 
sociais e económicas prementes da 
sociedade contemporânea, dando a 
conhecer os contributos e ideias de 

jovens empreendedores.
A abertura do seminário esteve a 
cargo do Presidente da Junta de 
Freguesia de Paranhos, Alberto 
Machado, que colaborou na organiza-
ção desta iniciativa.  O seminário 
“Empreendedorismo Social – Visões e 
Percursos” contou com as presenças 
de oradores da Business School, 
Fundação EDP, Vida Norte e           
Cooperativa do Povo Portuense.



Semana do Teatro – “O Teatro foi à Casa”
De 08 a 11 | 09h30 às 11h30
Inscrições – Casa da Cultura de Paranhos

ATL de Carnaval
De 8 a 10 | 8h00-19h00
Local: EB1 Augusto Lessa
Para crianças dos 6 aos 10 anos
Inscrições: geral@jfparanhos.pt
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A Poesia anda no ar... com Fernando Alves
Dia 06 | 16h00
Casa da Cultura de Paranhos

Janeiro

Fevereiro

A Poesia anda no ar... fora de portas!
Dia 30 | 16h30
Café Barcarola
Convidados: Lourdes dos Anjos e
Eduardo Roseira

Passeio  Mensal
Serra da Estrela
Dia 3 - Inscrições
Dia 12 - Saída da Junta
Dia 17 - Saída do Regado
Dia 19 - Saída da Areosa
Recenseados em Paranhos maiores de 18 anos

Festa de Carnaval
Dia 09 | 14h30
Centro de Convívio a Gruta de Arca de Água

Projeto Entrelaçar – As aves!
Dia 20 | 10h00-12h00
Local: Centro de Educação Ambiental
da Quinta do Covelo
Para pais e filhos das escolas de Paranhos
Inscrições: geral@jfparanhos.pt

Março

Entrega dos Prémios do Concurso 
“As mais belas cartas de amor”
Dia 12 | 21h00
Auditório da Junta de Freguesia de Paranhos

A Poesia anda no ar... fora de portas!
Dia 27 | 16h30
Confeitaria Doce Alto – Costa Cabral/Areosa
Convidados: Lourdes dos Anjos e Eduardo Roseira

Um Mês...Um Museu?
Visita ao Tesouro da Sé Catedral do Porto
Dia 24 | 14h30 (J.F.Paranhos)
Inscrições – Casa da Cultura de Paranhos

Passeio  Mensal
Amendoeiras em Flor
Dia 2 - Inscrições
Dia 16 - Saída da Junta
Dia 18 - Saída do Regado
Dia 23 - Saída da Areosa
Recenseados em Paranhos maiores de 18 anos

A Poesia anda no ar... com Fina d’Armada
Dia 05 | 16h00
Casa da Cultura de Paranhos

Dia Internacional da Mulher
Dia 8 | 10h00 às 17h00

 

 

 
 

 

Aulas de Português para Imigrantes
5ª | 16h00-17h20

Oficina de Literacia para Adultos
4ª | 15h00-16h20

Livros & Cª
5ª | 10h00-12h00

Bordados
4ª | 10h30-12h00
Casa da Cultura de Paranhos

Pintura
2ª | 18h00-20h00
Casa da Cultura de Paranhos

Dança Social
6ª | 15h00-16h20
Casa da Cultura de Paranhos

ATL de Pontas
Atividades lúdicas e pedagógicas / Apoio ao estudo
De segunda a sexta das 8h00-9h00
e das 17h30-19h00

Formação em Línguas
Alemão I – 2ª | 16h30-17h20
Alemão II – 2ª | 17h30-19h00
Espanhol I – 4ª | 16h00-17h20
Espanhol II – 4ª | 14h30-15h50
Francês – 2ª | 15h00-16h20
Inglês I – 5ª | 15h00-16h20
Inglês II – 5ª | 16h30-17h50
Inglês Conversação – 5ª | 18h00-19h00
Italiano I – 3ª | 14h30-15h50
Italiano II – 3ª | 16h00-17h20
Italiano Conversação – 3ª | 17h30-19h00
Mandarim I – 4ª | 17h30-18h20
Mandarim II  e III– 4ª | 18h30-20h00

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

Siga nos em: 
www.jfparanhos-porto.pt 
www.facebook.com/JFParanhos 

-

  
através do site ou do e-mail: gci@jfparanhos.pt 

 
Para mais informações contacte a Junta de Freguesia, 
através do telefone 225 020 046, ou do e-mail:  
geral@jfparanhos.pt 
 

Junta de Freguesia de Paranhos 
Rua Álvaro Castelões, 811 | 4200-047 Porto 
telf.: 225 020 046 |telm.: 938 821 958  

 

 
 

 
 

 

 

Informática
3ª | 14h00 | 15h45
5ª | 09h30 | 11h15

Passeio  Mensal
Peniche
Dia 6 - Inscrições
Dia 13 - Saída da Junta
Dia 15 - Saída do Regado
Dia 20 - Saída da Areosa
Recenseados em Paranhos maiores de 18 anos

Abril

Projeto Entrelaçar
Workshop doces de Paranhos!
Dia 20 | 10h00-12h00
Local: Quinta de São Romão
Para pais e filhos das escolas de Paranhos
Inscrições: geral@jfparanhos.pt

Hidroginástica
2ª | 11h00
3ª | 09h00
4ª | 10h30 | 16h00
5ª | 10h00
6ª | 11h00

Tardes de Baile
3ª | 14h30
Centro Convívio da Gruta de Arca de Água

Dia do Pai
Dia 19 | 15h00
Centro de Convívio a Gruta de Arca de Água

Páscoa
Dia 22 | 14h30
Centro de Convívio da Gruta de Arca de Água

Projeto Entrelaçar – Prevenir para Sorrir!
Dia 12 | 10h00-12h00
Local: Faculdade de Medicina Dentária da UP
Para pais e filhos das escolas de Paranhos
Inscrições: geral@jfparanhos.pt

Um Mês...Um Museu?
Visita ao Museu de História e Etnologia
da Terra da Maia
Dia 10 | 14h30 (J.F.Paranhos)
Inscrições – Casa da Cultura de Paranhos

Um Mês...Um Museu?
Visita ao Museu do Carro Elétrico
Dia 22 | 14h30
Inscrições – casadacultura@jfparanhos.pt

ATL Férias de Páscoa
De 21 de março a 1 de abril | 8h00-19h00
Local: várias escolas da Freguesia
Para crianças dos 6 aos 10 anos
Inscrições: geral@jfparanhos.pt

A Poesia anda no ar... fora de portas!
Dia 26 | 16h30
Café Ofir
Convidados: Lourdes dos Anjos e
Eduardo Roseira

A Poesia anda no ar... com Raul Min’Alma
Dia 2 | 16h00
Casa da Cultura de Paranhos

A Poesia anda no ar... fora de portas!
Dia 16 | 16h30
Café Monsanto
Convidados: Lourdes dos Anjos e Eduardo Roseira

Exposição de Pintura de Beta Morais
De 9 a 23 abril 
Casa da Cultura de Paranhos


