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Caros Concidadãos,

Paranhos, Freguesia da Inovação e do Conhecimento! 
É, pois, com este mote que nos dirigimos a todos 
nesta nova edição do jornal da Freguesia. Acreditamos 
que, cada vez mais, Paranhos se afirma na Cidade, no 
País e além-fronteiras, nos mais variados domínios.
A inauguração do i3S não deixa ninguém indiferente. 
São mais de 1000 pessoas que lá vão trabalhar, é o 
polo universitário da Asprela que se afirma, é         
Paranhos que ganha mais relevo e, somos todos nós 
enquanto Portugueses que nos orgulhamos desta 
obra de grandes dimensões que coloca Portugal na 
frente da investigação científica na área da saúde. 
Parabéns à Universidade do Porto e aos três Institu-
tos que se fundiram para dar origem ao i3S – Instituto 
de Investigação e Inovação em Saúde!
Esta edição surge no ponto alto das atividades da 
Freguesia. Serão meses de muita animação, de muitas 
atividades e eventos para todos os gostos. Esperamos 
de si, a participação ativa e de cidadania naqueles que 
forem mais do seu agrado. O nosso trabalho no 
planeamento e na concretização destes eventos é 
para si.
Destacamos as Férias Desportivas, dirigidas aos 
nossos jovens, que decorrem no mês de julho, 
destacamos as atividades dos ATL de férias, dirigidas 
às nossas crianças, que decorrem nos meses de junho, 
julho e setembro e, destacamos ainda, as tradicionais 
Festas de Paranhos, que se realizam desde 1887. Fica 
a sugestão para acompanharem a agenda de 
atividades na última página deste jornal e, de forma 
mais permanente, no site da Junta e na página de 
Facebook da Freguesia.
Temos vindo a exercer a nossa competência própria 
no acompanhamento e na sinalização dos problemas 
existentes na área territorial da Freguesia de Paranhos 
que são competência da Câmara Municipal do Porto. 
Aguardamos, com preocupação, a intervenção no 
jardim de Arca de Água onde está prevista a coloca-
ção de nova iluminação e de equipamentos infantis. 
Aguardamos, com apreensão, várias intervenções nos 
arruamentos da Freguesia que se encontram degra-
dados e que colocam em perigo a circulação de 
viaturas e peões. Aguardamos, com expectativa, o fim 
das obras do parque infantil da Areosa, a intervenção 
no recreio da escola do Covelo e a intervenção na 
escola da Caramila.
Congratulamo-nos com a forma positiva com que os 
Paranhenses têm recebido a visita do Executivo da 
Junta nas iniciativas da Presidência Aberta. E, 
colocamo-nos, à sua disposição para que possamos 
agendar uma visita a um problema que nos queira 
referenciar. Procuraremos resolver de imediato - se 
for competência da Junta - ou 
encaminhar para a CMP ou para a 
entidade competente na 
resolução da sua questão. 
Contacte-nos!

Contamos consigo!

Alberto Machado
Presidente da Junta de
Freguesia de Paranhos



do estrangeiro, reforçando a nossa 
convicção de que Paranhos é cada 
vez mais a sede da investigação e do 
conhecimento em Portugal” comen-
tou com visível orgulho Alberto 
Machado.
Para albergar esta nova estrutura, a 
Universidade do Porto construiu de 
raiz, no polo universitário da 
Asprela em Paranhos, um novo 
edifício de 18 mil metros quadrados, 
uma empreitada orçada em 21,5 
milhões de euros, financiada em 18 
milhões por fundos comunitários no 
âmbito do Programa Operacional 
Regional do Norte. Totalmente 
dedicado a laboratórios e serviços 
de investigação, o novo espaço tem 
ligação direta ao antigo edifício do 
IPATIMUP, agora reconvertido para 
salas de aulas de pós-graduações, 
auditórios e serviços administrativos 
do i3S.
Com um orçamento anual de 20 
milhões de euros, o i3S já se encon-
tra em pleno funcionamento desde 
o final de 2015, atualmente com 51 
grupos de investigação e 126 proje-
tos em curso, dedicados ao desen-
volvimento de respostas aos maio-
res desafios da saúde atual, como o 
cancro, a neurobiologia e as doen-
ças neurológicas como Parkinson e 
Alzheimer e interação e resposta do 
hospedeiro.
A cerimónia de inauguração contou 
também com a presença do 
Primeiro Ministro, António Costa, e 
dos Ministros da Ciência e Tecnolo-
gia e Ensino Superior e da Saúde.

Paranhos, Sede de Investigação, Inovação
e Conhecimento
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No passado dia 19 de maio, Paranhos 
recebeu a visita do Presidente da 
República, Marcelo Rebelo de Sousa, 
para a inauguração do i3S – Insti-
tuto de Investigação e Inovação em 
Saúde, da Universidade do Porto, 
um “superlaboratório” que conta 
com mais de 1000 colaboradores, 
dos quais cerca de 800 investiga-
dores, considerada pelo Presidente 
da República como um sinal de 
“convergência de esforços” funda-
mental para o desenvolvimento do 
país.
Este novo espaço da freguesia de 
Paranhos resulta da união de três 
centros científicos da Universidade 
do Porto, o Instituto de Biologia 
Molecular e Celular (IBMC), o Insti-
tuto Nacional de Engenharia 
Biomédica (INEB) e o Instituto de 
Patologia e Imunologia Molecular 
(IPATIMUP). O novo i3S assume-se 
assim como o maior instituto de 
investigação português na área das 
Ciências da Saúde.
O Presidente da Junta de Freguesia 
de Paranhos, Alberto Machado, 
destacou a inauguração oficial do 
i3S como “um dia muito importante 
para a nossa freguesia, pois é 
lançado um projeto à escala mun-
dial, sem paralelo no nosso país e 
que irá reforçar e dar maior visibili-
dade à histórica capacidade inova-
dora do povo português”. Inserido 
no campus da Asprela, o maior da 
Europa, “o i3S irá trazer à nossa 
freguesia muitas das mentes mais 
brilhantes do nosso país e mesmo 

Feira Rural

No primeiro fim de semana de junho, 
a Feira Rural à Moda Antiga e a Feira 
das Tradições voltaram ao Jardim de 
Arca de Água. Este evento é orga-
nizado numa parceria entre a Junta de 
Freguesia de Paranhos e o Rancho 
Folclórico de Paranhos e tem como 
objetivo recriar os tempos rurais 
antigos, que marcaram o passado de 
Paranhos. Para além dos produtos 

hortícolas, os trajes e o artesanato, 
também a música marcou a sua 
importante presença, animando e 
convidando os visitantes a participar 
nas típicas danças de folclore. A feira 
disponibilizou também aos muitos 
visitantes vários pontos de venda de 
comida regional tradicional portu-
guesa que fizeram a delícia de todos 
aqueles que por lá passaram.

Presidência Aberta

No mês de abril a Presidência Aberta 
levou o Presidente da Junta de 
Freguesia de Paranhos, Alberto 
Machado, até ao Bairro do Bom 
Pastor, bairro com cerca de 40 anos  
que nunca teve uma intervenção de 
fundo por parte da Câmara Municipal. 
Apesar dos inúmeros alertas por 
parte da Junta de Freguesia, a CMP 
tem prometido, desde 2011, obras de 
requalificação do bairro. Algumas das 
principais necessidades são interven-
ções nas coberturas, nas fachadas, nas 
janelas e portas, e nas áreas comuns. A 
falta de conforto é visível, devido ao 
mau estado das caixilharias, a falta de 
isolamento, os inúmeros casos de 
infiltrações e a degradação do interior 
das habitações. Para além dos edifícios, 
o mau estado dos arruamentos inte- 
riores ao bairro é notório e o polides-
portivo exterior e respetivos 
balneários de apoio necessitam de 
recuperação. Neste bairro persiste a 
coletividade Núcleo Desportivo do 
Bairro do Bom Pastor, cuja sede social 
necessita rapidamente da instalação 
de um sistema de exaustão e amplia-

ção de alguns espaços.
Em maio foi a vez do Bairro do 
Regado receber a visita do Presi-
dente Alberto Machado no âmbito 
da iniciativa Presidência Aberta. 
Apesar de ter sido reabilitado em 
2007, neste bairro subsistem ainda 
graves problemas ao nível dos espa-
ços exteriores, tais como a necessi-
dade de recuperação dos espaços 
ajardinados, a falta de espaços de 
estacionamento, a necessidade de 
requalificação dos passeios e reabili-
tação dos arruamentos. Neste 
âmbito, a Junta de Freguesia de Para-
nhos solicitou à Câmara Municipal do 
Porto a intervenção nestes espaços.
Ao longo destes meses foram realiza-
das mais algumas Presidências Aber-
tas sobre as quais se fizeram levanta-
mentos dos problemas existentes na 
freguesia, nomeadamente, ao nível de 
problemas da via pública e do ambi-
ente. Como compete à Junta de 
Freguesia, estes problemas foram 
encaminhados para a Câmara 
Municipal do Porto. 
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AÇÃO SOCIAL

Todos os meses, a Junta de Freguesia 
de Paranhos proporciona aos Para- 
nhenses um passeio de autocarro à 
descoberta de Portugal. Em abril, a 
proposta foi uma visita com sabor a 
mar, Peniche, terra de pescadores e de 
surfistas. Na “Capital da Onda” houve 
tempo para sentir o rigor do mar, 
avistar as Ilhas Berlengas e ainda 
disfrutar de um passeio pelo Forte de 
Peniche.

Lamego foi o local escolhido para 
visitar no mês de maio, uma cidade 
cheia de sabores e com a 
emblemática escadaria do Santuário 
de Nossa Senhora dos Remédios. A 
cidade que viu coroar D. Afonso Hen-
riques convida a um passeio pela 
história visitando monumentos e 
igrejas, mas também a saborear os 
pratos regionais.

Passeio Mensal – Peniche e Lamego

Presidência Aberta Movimento Paranhos Zero Desperdício 

Em setembro de 2015 iniciou-se na 
freguesia de Paranhos o Movimento 
“Paranhos Zero Desperdício” que visa 
a utilização de excedentes alimentares 
produzidos em diversos estabeleci-
mentos de restauração, como forma 
de suprir as carências alimentares de 
famílias em situação de vulnerabilidade 
socioeconómica.
A dinamização deste movimento parte 
de um vasto processo de reconheci-
mento das necessidades da freguesia 
de Paranhos, onde se verifica a existên-
cia de cerca de 400 famílias em 
situação de carência alimentar, o que 
levou a que a Junta de Freguesia articu-
lasse, através de um protocolo com a 
Associação DariAcordar, uma forma de 
replicar este movimento que já opera 
em território nacional desde 2012.
Desde o início do projeto já foram 
distribuídas mais de 5 toneladas de 
alimentos por 45 agregados familiares 
abrangidos.
Atualmente, a Junta de Freguesia de 
Paranhos garante todas as condições 

de logística e de higiene e segurança 
alimentar para que o Movimento 
“Paranhos Zero Desperdício” se torne 
uma realidade. Contamos nesta fase, 
com a colaboração da cantina do 
Hospital de S. João, cantina da Facul-
dade de Engenharia da Universidade 
do Porto e a Confeitaria Doce Alto 
Carvalhido.
Em Paranhos os alimentos são 
distribuídos todos os dias úteis e as 
doses separadas consoante o número 
de elementos do agregado familiar e a 
quantidade de bens alimentares 
disponíveis. Em geral, todos os dias, é 
possível dispensar aos beneficiários 
sopa e restante refeição, sendo uma 
vez por semana distribuídos produtos 
de confeitaria como pão, doces, bolos, 
pasteis e salgados.  
Todos os beneficiários passam por um 
criterioso processo de avaliação, de 
forma a garantir a justiça social na 
atribuição deste apoio, sendo que ao 
longo dos últimos 10 meses vários 
agregados familiares prescindiram do 
apoio devido à melhoria das suas 
condições socioeconómicas, possibili-
tando a integração de novos 
beneficiários que se encontravam em 
lista de espera.
Este Movimento pressupõe a ideia da 
replicação com vista ao impacto social, 
motivo pelo qual a Junta de Freguesia 
de Paranhos se associou à DariAcordar 
lançando o mote “Paranhos não se 
pode dar ao lixo!”.

A Loja Social de Paranhos comemora, 
este ano, o quinto aniversário ao 
serviço da comunidade de Paranhos. 
Ao longo destes anos de serviço 
social, a Loja Social ajudou muitas 
famílias a colmatar algumas das suas 
carências, nomeadamente no que 
respeita a vestuário, calçado e alimen-
tos.
A Loja Social de Paranhos, criada por 
este Executivo em 2011, constitui uma 
resposta social solidária de interven-
ção e emergência na área social, com 
o objetivo de suprir as necessidades 
imediatas de famílias carenciadas, 
identificadas através do Gabinete de 
Serviço Social da Junta de Freguesia 
de Paranhos. Através da recolha de 
bens usados ou novos, doados por 
particulares ou empresas, pretende-se 
contribuir para o incremento do 
espírito de solidariedade coletiva e 
responsabilidade social e incentivar e 

dinamizar o voluntariado local. 
Os objetivos subjacentes à sua 
criação visam promover a melhoria 
das condições de vida de pessoas em 
situação de maior vulnerabilidade 
social, através da atribuição total-
mente gratuita de bens de primeira 
necessidade, potenciar o envolvi- 
mento da sociedade civil, empresas e 
cidadãos na recolha desses mesmos 
bens, contribuir para o incremento do 
espírito de solidariedade coletiva e 
responsabilidade social e incentivar e 
dinamizar o voluntariado local. 
Toda a ajuda é bem-vinda! Para tal, os 
interessados em fazer doações ou em 
obter mais informações, devem 
dirigir-se à Loja Social de Paranhos 
(Conjunto Habitacional Monte de S. 
João, loja 120 – Paranhos), através do 
e-mail lojasocial@jfparanhos.pt ou 
pelo telefone 925 671 883.
Ajude-nos a ajudar!

O Banco de Produtos de Apoio visa 
apoiar os cidadãos em situação de 
incapacidade ou dependência, através 
do empréstimo temporário gratuito de 
equipamento técnico, para uma melho-
ria de cuidados e qualidade de vida. Os 
produtos de apoio constituem auxili-
ares preciosos para que as pessoas com 
incapacidade ou portadoras de 
deficiência consigam ter uma vida 
autónoma.
Os Produtos de Apoio são equipamen-
tos ou sistemas de produção especia- 
lizada, destinados a prevenir, compensar, 
atenuar ou neutralizar as limitações na 
atividade quotidiana, tais como: cadeiras 
de rodas, andarilhos, canadianas, almofa-
das para prevenir úlceras de pressão, 
colchões ortopédicos, camas articula-
das, materiais e equipamentos para a 
alimentação e higiene, entre outros.
Esta valência da Loja Social de Paranhos 
destina-se a todos os indivíduos 
residentes e recenseados na Freguesia 
de Paranhos que comprovadamente se 

encontrem em situação de desfavoreci-
mento socioeconómico e cuja situação 
de saúde imponha a utilização de 
produtos de apoio. Para se candidata-
rem aos apoios do Banco de Produtos 
de Apoio, devem entrar em contacto 
com o Gabinete de Serviço Social da 
Junta de Freguesia de Paranhos, pesso-
almente, ou através dos contactos: 
servico.social@jfparanhos.pt, ou do 
telefone 225 020 046.
Atualmente o Banco de Produtos de 
Apoio já apoia onze famílias, mas 
poderá chegar a muitas mais com a 
solidariedade de todos. Assim, todos os 
interessados em colaborar poderão 
fazer a doação de produtos e equipa-
mentos de apoio de que já não neces- 
sitem e que estejam em bom estado. 
Presentemente o Banco de Produtos 
de Apoio necessita de cadeiras de 
rodas e andarilhos, pelo que a Junta de 
Freguesia apela a todas as pessoas e 
entidades a sua doação, ajudando quem 
mais precisa.

Loja Social – 5 anos a ajudar quem mais precisa!

Banco de Produtos de Apoio



Projeto Paranhos Sorridente
Desde Outubro de 2008 que a Junta 
de Freguesia de Paranhos e a Facul-
dade de Medicina Dentária da Univer-
sidade do Porto têm estabelecido o 
programa ParanhoSorridente. 
Desde o início deste projeto, 

concretizaram-se 70 visitas às escolas 
da Freguesia nas quais se realizaram 
ações de promoção de saúde oral a 
mais de 9.000 crianças e foram mais 
de 3.000 as crianças rastreadas nas 
instalações da FMDUP. 

2º Torneio Solidário de Futebol
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O “nosso” Jardim de Arca D’Água, localizado 
na Praça 9 de Abril, com alamedas que 
transvazam as ruas; Ameal, Monsanto, Costa 
e Almeida, Luz Soriano, Delfim Maia, e Vale 
Formoso, inaugurado no ano de 1928, 
devendo o seu nome à triangulação de 3 
nascentes de Paranhos. No passado, estas 
nascentes levavam água a muitas Famílias, 
através das fontes existentes na Cidade do 
Porto.
O Jardim da Arca D´Água é um Oásis em 
Paranhos, pois possibilita que os nossos 
Seniores, os Jovens, as crianças e no geral as 
Famílias, possam usufruir de um local de 
excelência para descanso, passeio e lazer. 
A grandeza das suas árvores, o espelhado 
lago, com o ambiente de fundo de uma 
bonita gruta, transporta-nos no tempo. 
Desde 1997 que funciona na gruta um 

“Jardim da Arca d´Água | Das palavras aos atos ”

centro convívio para os “Seniores” da 
Freguesia. No coração do Jardim não nos 
podemos esquecer daquela fantástica 
escultura de Charters d’Almeida intitulada 
“A Família”. E o coreto que chama por nós a 
“pedir” que haja regularmente animação 
musical, conforme outros tempos.
Infelizmente, e desde alguns anos para cá, o 
Jardim entrou num abandono por parte de 
quem tem obrigação de manter o espaço 
em perfeitas condições de vivência, 
colocando em causa a integridade das 
pessoas que o frequentam. 
A deficiente iluminação, com falta de lâmpa-
das, com candeeiros públicos avariados e 
vandalizados, levam a que marginalidade no 
Jardim aumente.
O lago que no passado tinha patos e peixes 
de diferentes espécies, com uma profundeza 

incrível, hoje cheira mal e tem a água suja 
devido á falta de manutenção.
O pavimento, alterado em 2013, discutível 
ou não, leva a que muitas pessoas caiam e se 
magoam, devido á irregularidade do piso (as 
obras já realizadas deixaram muito a 
desejar).
Os bebedouros que nem sempre funcionam. 
Os Sanitários públicos, que são mais as vezes 
que estão fechados, do que abertos. 
Quando estão abertos, interrogamo-nos 
sobre a sua higiene e limpeza.
Felizmente, que existem cidadãos que se 
interessam por causas e que lutam por 
aquilo que vale a pena, juntando-se com 
iniciativas para chamar a atenção das 
entidades competentes para os reais 
problemas atualmente existentes.
Este assunto já foi por diversas vezes 

abordado em reuniões de Assembleia de 
Freguesia de Paranhos, sendo unanime a 
preocupação em torno do mesmo, existindo 
uma total solidariedade com esta causa.
As últimas informações que obtive, é que os 
problemas relatados, brevemente serão 
ultrapassados, tendo o Verão como previsão 
para a concretização dos melhoramentos.
Para mim o mais importante, é que 
passemos das palavras aos atos e que 
finalmente o nosso Jardim da Arca d´Água 
volte a ser como em tempos já o foi – um 
local paradisíaco, sendo o mais belo 
e romântico da Cidade do Porto.

Vítor Monteiro 
Presidente da Assembleia
de Freguesia de Paranhos

EDUCAÇÃO

Em parceria com a Junta de Freguesia de 
Paranhos, a Associação das Crianças do 
São João levou a cabo o “II Torneio 
Solidário de Futebol”, no passado dia 21 
de maio, no Vitalis Park, no âmbito do 
projeto de implementação de estilos de 
vida saudáveis “Comer Bem para Correr 
Melhor”. Este evento reuniu vários 
parceiros como o FC Porto Dragon 
Force, o Agrupamento de Escolas Eugénio 
de Andrade, entre outras instituições que 
ativamente participaram neste evento. 

Para além de sensibilizar jovens e famílias 
para a prática de exercício físico regular e 
hábitos de alimentação saudáveis,   este 
evento apresentou um carácter solidário 
onde todos os participantes contribuíram 
com bens alimentares (arroz, massa, feijão, 
leite, atum, bolachas, óleo, azeite) que 
foram entregues à Loja Social de Para- 
nhos. A manhã foi animada e participativa, 
num ambiente cheio de energia, em que o 
espírito desportivo e solidário esteve 
sempre presente.

Projeto Entrelaçar

O Projeto Entrelaçar, realizou em abril 
um workshop sobre os Doces de 
Paranhos, sob a orientação do Rancho 
Folclórico de Paranhos, na Quinta de 
São Romão.
Neste workshop, avós, pais e filhos, 
tiveram a oportunidade de colocar as 
“mãos na massa” e aprender todos os 
truques para confecionar os verda-
deiros doces da nossa Freguesia. Ao 
longo da sessão foram também abor-
dados os contextos etnográficos e 
sociais que estiveram na sua origem. O 
ambiente foi vivido com bastante 
entusiasmo por parte das crianças, não 
só por fazerem e provarem os doces, 
mas também pelo espaço envolvente. 
A Quinta de São Romão, sede do 
Rancho Folclórico de Paranhos permi-
tiu aos mais novos, disfrutar da 
natureza, no meio da cidade, ver 
diferentes animais que lá habitam, para 
além do ambiente cheio de ruralidade 
e de objetos cheios de história, que 
suscitaram a sua curiosidade.
“Maio, mês do coração”, foi o mote 
para que o Projeto Entrelaçar levasse 
até ao UP! Unidade Empresarial de 
Paranhos, pais e crianças, para uma 
sessão de educação alimentar sobre 

“Doença Cardiovascular na Infância: 
Como prevenir!”.
A hipertensão arterial foi a doença 
que mereceu maior destaque durante 
a sessão, visto não afetar apenas os 
adultos. E nos últimos anos o número 
de crianças e adolescentes com esta 
doença tem vindo a aumentar, sobre-
tudo associada à obesidade.
A sessão foi dividida em duas partes. 
Uma parte teórica sobre o que é a 
doença cardiovascular, bem como de 
que forma podemos controlar a 
pressão arterial através da alimenta-
ção. A parte prática consistiu num 
jogo de identificação de ervas 
aromáticas e especiarias, importantes 
na substituição do sal na cozinha. 
Neste jogo, contou-se com a partici-
pação dos pais e crianças presentes 
nesta sessão. 
A atividade foi dinamizada pela nutri-
cionista Marta Rola e pelos estagiários 
do último ano de licenciatura em 
Ciências da Nutrição, Sara Silva e 
Renato Machado, sob a coordenação 
da Profª Drª Diana Silva, nutricionista 
responsável pela nutrição pediátrica 
no Hospital Pediátrico Integrado do 
Centro Hospitalar de São João.
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tro foi o Café Monsanto, numa sessão 
onde a poesia foi dita e ouvida por 
diferentes poetas e que, apesar do 
frio que se fazia sentir no exterior, 
conseguiu deixar o café “à bica”.
Em maio, a poesia esteve presente na 
Oporto Confeitaria (junto à entrada 
do metro dos Combatentes), tendo 
sido mais uma vez uma sessão muito 
participada.

A Poesia anda no ar... fora de portas!
- Café Monsanto e Oporto Confeitaria

Em Paranhos, uma tarde de sábado 
por mês a Poesia vai ao encontro dos 
cidadãos, num café ou confeitaria da 
Freguesia. O projeto “A Poesia anda 
no ar... fora de portas!” pretende, 
desta forma, envolver os Paranhenses 
na promoção da leitura, em especial 
na afirmação pública do texto 
poético.
No mês de abril, o ponto de encon-

A Poesia anda no ar... com Raul Minh'alma e
Fernando Morais

CULTURA E PATRIMÓNIO

carros de apoio que circularam no 
Porto e que marcaram a história dos 
transportes urbanos sobre carris da 
cidade.
Em maio, a visita foi ao Museu Casa do 
Infante, um dos edíficios mais antigos 
da cidade do Porto, e que segundo a 
tradição, terá sido o local de nasci-
mento do Infante D. Henrique. A Casa 
do Infante é hoje um complexo de 
edifícios que foram sendo construídos 
para albergar os serviços da Coroa no 
Porto: Alfândega, Casa da Moeda e a 
Contadoria da Fazenda. 

Um Mês... Um Museu? - Carro Eléctrico e
Casa do Infante

O projeto “Um Mês... Um Museu?”     
é dirigido a todos os Paranhenses    
interessados em conhecer e aprofun-
dar conhecimentos sobre os museus e 
as suas coleções, proporcionando 
todos os meses uma visita guiada a um 
museu, num ambiente de convívio 
entre os participantes. As inscrições 
devem ser realizadas na Casa da 
Cultura de Paranhos. 
O Museu do Carro Eléctrico foi o 
museu eleito para visitar no mês de 
abril que, desde 1992, dispõe de uma 
coleção de carros elétricos e outros 

Junta promove atividades desportivas nas escolas

Ao longo do mês de abril e maio 
foram realizadas várias atividades 
desportivas nas escolas do 1º ciclo 
de Paranhos, com o apoio da Junta 
de Freguesia de Paranhos, que 
permitiram o envolvimento de 
alunos, professores, pais e encar-
regados de educação, num ambiente 
de pura diversão. 
As atividades desenvolvidas em cada 
escola foram as seguintes: EB Costa 
Cabral - Comemoração do Dia 
Mundial da Dança; EB Miosótis - 
Condição Física; EB Bom Pastor - 
Mega Aula de Zumba; EB Covelo - 
Orientação na Quinta do Covelo; 
EB Augusto Lessa - Multifutebol e 
Raquetes de Futebol; EB Agra - 
Jogos e Números; EB Caramila - 
Corta Mato e Jogos Tradicionais 

Populares; EB S. Tomé - Corta Mato 
Escolar e Aula de Dança para pais e 
filhos.
De forma geral, as atividades decor-
reram num ambiente bastante 
animado, envolvendo alunos, profes-
sores, funcionários e encarregados 
de educação. Em algumas escolas, a 
grande adesão e entusiasmo de 
todos, ficou patente nos pedidos 
para que estas iniciativas se possam 
repetir com mais frequência.
Na preparação destas atividades, o 
Pelouro da Educação da Junta de 
Freguesia teve como preocupação 
fundamental as regras de segurança 
e de respeito para com toda a 
comunidade, que importa valorizar 
e reforçar desde a tenra idade.

A Casa da Cultura de Paranhos, como 
é habitual, dedica o primeiro sábado 
do mês à Poesia, recebendo poetas 
para a apresentação da sua obra e a 
leitura de poemas, com o objetivo de 
divulgar a Poesia e seus autores. A 
dinamização destas tertúlias tem 
contado com a colaboração de 
Lourdes dos Anjos, Eduardo Roseira e 

Ana Roseira.
Em abril, o poeta foi Raul Minh'alma, 
jovem natural de Marco de Canaveses, 
que descobriu a sua paixão pela 
escrita aos dezassete anos. No mês de 
maio a poesia foi de Fernando Morais, 
com vários livros publicados, cuja obra 
apresenta um acentuado cunho social.
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DESPORTO, JUVENTUDE E ATIVIDADES
RECREATIVAS

envolvimento das pessoas através da 
música e o trabalho desenvolvido pelo 
Orfeão de Paranhos na união de um  
grupo bastante heterógeneo, mas com 
um objetivo comum, a música. Para 
finalizar este ciclo de conferências, o Dr. 
António Tavares, Provedor da Santa 
Casa da Misericórdia do Porto, foi o 
convidado para falar sobre “Misericór-
dias e Coesão Social”, na qual foi abor-
dado o papel da Santa Casa da 
Misericórdia do Porto no apoio aos 
mais carenciados e idosos, a abertura 
do Conde Ferreira à comunidade para 
o tratamento de outras doenças, os 
projetos de índole social desenvolvidos 
e a disponibilização de hortas comuni-
tárias aos cidadãos da Freguesia.

Ciclo de Conferências'16 – Cultura e Coesão Social
Ciência / Música / Misericórdias

Nos meses de abril e maio, a Casa da 
Cultura de Paranhos recebeu três 
conferências no âmbito do Ciclo de 
Conferências'16 – Cultura e Coesão 
Social, cujos temas foram Ciência, 
Música e Misericórdias. A conferência 
“Ciência e Coesão Social” contou com 
a presença do Prof. Doutor Rui Nunes, 
Professor Catedrático da Faculdade de 
Medicina da Universidade do Porto, 
que focou a importância da investiga-
ção científica como motor para a 
melhoria da qualidade de vida das 
pessoas, sobretudo nos cuidados de 
saúde. O Dr. Jorge Prendas, Coordena-
dor do Serviço Educativo da Casa da 
Música, na conferência “Música e 
Coesão Social”, abordou a questão do 

A adesão a esta iniciativa foi grande e 
evidenciou a criatividade e dinamismo 
de todos os participantes.
Os vencedores que foram anunciados 
no dia 20 de maio são: Carlos Jorge 
Vieira da Silva da Escola Secundária 
Filipa de Vilhena, a Turma do 8ºA do 
Colégio D. Duarte e o 3º ano do 
Curso Profissional de Apoio à Infância 
da Escola Profissional do Perpétuo 
Socorro. A Junta agradece a todos os 
participantes, nesta primeira e inova-
dora edição de Telecurtas.

Concurso TeleCurtas

O concurso de TeleCurtas decorreu 
até 6 de maio, numa parceria entre a 
Junta de Freguesia de Paranhos e o 
Centro de Educação Ambiental da 
Quinta do Covelo. Este concurso 
dirigia-se a todos os alunos que 
frequentam as escolas da Freguesia  
de Paranhos e teve como objetivo 
reconhecer e premiar o trabalho 
realizado na área do vídeo de curta 
duração, com telemóvel, sobre a 
importância do equilíbrio das espé-
cies e a ligação estreita que existe 
entre os seres humanos e o ambiente. 

Pastor (fundado em 1976), Real         
Sociedade Campo Lindo (fundado em 
1962), Sport Clube do Porto (fundado 
em 1904), Sport Comércio e Salgueiros 
(fundado em 1911), Sport Progresso 
(fundado em 1908), Sporting Clube da 
Cruz (fundado em 1919) e União Fran-
cos Figueirense (fundado em 1925). 
Este evento revestiu-se de particular 
importância para todos os amantes do 
Associativismo. O número de visitan-
tes desta exposição bateu todos os 
recordes de visitas comprovando 
assim o carinho que os Paranhenses 
têm pelos clubes da nossa Freguesia.

Exposição “Desporto um Património Comum”

No âmbito do Dia Internacional dos 
Monumentos e Sítios, comemorado a 
18 de abril, a Junta de Freguesia de 
Paranhos promoveu uma exposição na 
Casa da Cultura, sob o tema “Desporto, 
um Património Comum”, onde partici-
param as coletividades desportivas da 
Freguesia. 
Esta exposição deu a conhecer parte do 
espólio guardado das seguintes coletivi-
dades: Club Sportivo Nun'Álvares 
(fundado em 1915), Estrela e Vigorosa 
Sport (fundado em 1924), Futebol 
Clube Amial-Regado (fundado em 
1970), Núcleo Desportivo Bairro Bom 

desportos e fazer novas amizades, 
num ambiente de pura diversão. 
Serão praticadas várias atividades 
como slide, capoeira, voleibol, ténis, 
bowling, entre outros, para além das 
naturais idas à praia. As Férias 
Desportivas decorrem de 5 a 29 de 
julho e as inscrições estarão abertas a 
partir de 14 de junho na Junta de 
Freguesia de Paranhos. 

Férias Desportivas 2016

No verão de 2016 estão de volta as 
Férias Desportivas da Junta de 
Freguesia de Paranhos, onde cerca de 
200 crianças e jovens da Freguesia, 
entre os 8 e os 16 anos, divididas por 
dois turnos, participam em atividades 
que lhes proporcionam dias de férias 
cheios de adrenalina, animação e  
aprendizagem, através da prática de 
desporto. Os participantes terão a 
oportunidade de experimentar novos 

Concurso Fotografia “Património... modos de ver”

O concurso de fotografia 
“Património... modos de ver” está de 
volta em 2016. Na sua 6ª edição, o 
tema é “Elementos Arquitetónicos: 
Batentes, Caixas de Correio e Clara- 
bóias”. Mais uma vez a Junta de   
Freguesia de Paranhos pretende 
divulgar e promover o Património 
Cultural e Humano de Paranhos. As 
inscrições encontram-se abertas até 
dia 15 de setembro de 2016.
Para mais informações consulte as 
normas de participação em: 
www.jfparanhos-porto.pt.
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INOVAÇÃO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO
E CONHECIMENTO

CAOMINHADA

A esperada CAOMINHADA, orga-
nizada pelo CAOVIDA CLUB em 
parceria com a Junta de Freguesia de 
Paranhos, decorreu no dia 22 de maio, 
a propósito do Dia Nacional da Luta 
Contra a Obesidade, reunindo mais 
de uma centena de participantes. Este 
evento gratuito destinou-se a todos 
os cidadãos e aos seus cães, que em 
conjunto, fizeram um animado 
percurso pelas ruas de Paranhos. 
Numa manhã dedicada à promoção 
da atividade física, houve tempo para 
brincadeiras entre os mais novos, para 

muitas conversas e partilha de 
experiências, para o convívio e sobre-
tudo para o estreitar de laços com os 
amigos de quatro patas, que nos 
acompanham todos os dias. Importa 
destacar que o projeto CAOVIDA, 
que visa combater a obesidade infantil 
através da realização de caminhadas 
com cães, foi o vencedor da primeira 
edição do Hurry Up! concurso de 
empreendedorismo e inovação social 
promovido pela Junta de Freguesia de 
Paranhos. Mais informações em 
http://www.caovida.com.

Hurry Up! a caminho da “mão cheia”

Lançado em 2012, o concurso de 
ideias de empreendedorismo e 
inovação social Hurry UP! tem como 
principal objetivo potenciar a imple-
mentação de projetos sociais que 
tragam benefícios concretos à popu-
lação e ao mesmo tempo ajudar e 
apoiar os seus promotores a encon-
trarem uma forma de ocupação 
sustentável. Pretende assim contribuir 
para atenuar dois problemas graves 
que a nossa atual sociedade enfrenta: 
o apoio social aos mais necessitados 
e a empregabilidade jovem, com o 
intuito de encontrar novas respostas 
a problemas já existentes.
Nas quatro edições desta iniciativa 

foram avaliados mais de 50 projetos 
elegíveis, tendo alguns deles vingado 
e permanecido ativos até à data, um 
claro sinal da vontade e empenho 
dos mais jovens em conseguir um 
mundo verdadeiramente melhor! 
Nesse âmbito, a Junta de Freguesia de 
Paranhos através do Pelouro da 
Inovação Social, Empreendedorismo 
e Conhecimento, decidiu concorrer 
com esta iniciativa aos Prémios Euro-
peus de Promoção Empresarial 
(European Enterprise Promotion 
Awards)  que têm como objetivo 
distinguir boas práticas de promoção 
do empreendedorismo na Europa.

Fórum Cowork Social, apresentação da incubadora
de projetos sociais

No passado dia 29 de março 
realizou-se no auditório da Junta de 
Freguesia de Paranhos o Fórum 
Cowork Social - Promoção do 
Empreendedorismo de Inovação 
Social dedicado ao tema “os jovens e 
a criação de iniciativas de empreen- 
dedorismo e Inovação social: desafios, 
oportunidades e caminhos”. Este 
fórum pretendeu assim ser um 
espaço aberto de discussão e 
reflexão sobre empreendedorismo e 
inovação no terceiro setor.
Da parte da manhã, reflectiu-se sobre 
a abordagem aos problemas sociais e 
a forma como reforçar o potencial da 
área social como área de negócio. 
Um dos oradores, o Padre Samuel 
Guedes, do projeto Paladares 
Paroquiais, partilhou o caso de 

sucesso de um negócio 100% social 
que ajuda os outros ajudando quem 
nele trabalha. Da parte da tarde 
esteve presente um orador espanhol, 
Roberto Pérez Marijuan, que inspirou 
os participantes em “trazer o melhor 
de si mesmo aos projetos” e em 
seguida, em formato “pitch”, 
apresentaram-se os projetos de 
novos negócios empresariais de cariz 
social desenvolvidos ao longo do 
Cowork Social pelos seus partici-
pantes, que quiseram, por um lado, 
mudar a sua situação face ao desem-
prego e, por outro lado, dar respostas 
a problemas sociais existentes.
Mais informações em 
https://www.facebook.com/coworks
ocial.

Cowork Social, uma aposta ganha!

Com o projeto Cowork Social - 
Promoção do Empreendedorismo 
de Inovação Social - a chegar ao fim 
oficialmente em abril, foi realizada 
uma sessão de apresentação de 
resultados no UP!, no passado dia 25 
de maio. Este projeto visou a capaci-
tação de jovens para a estruturação 
das suas ideias de projetos sociais, 
fazendo o seu acompanhamento ao 
longo de todo o processo, inclusive 
no lançamento dos seus negócios. 
Nesse sentido, dos 37 jovens com 
menos de 30 anos que participaram 
nas duas fases do projeto, foram 
incubados no UP! e no Cowork de S. 
J. Madeira 24 participantes que 
puderam desenvolver as suas ideias 

de projetos sociais, tendo sido até à 
data de encerramento formal do 
Cowork Social, lançados 5 negócios 
sociais que já estão no terreno. São 
eles o “Comboio das Festas” que 
promove a realização de festas de 
aniversário para crianças carenciadas, 
o “Gaya” que dá apoio ao processo 
de maternidade em casos mais 
difíceis, o “Quarto dos Brinquedos” 
que faz chegar brinquedos às crianças 
que não têm acesso a eles, o “Pata” 
que ajuda crianças e jovens com 
dificuldades ao nível da linguagem 
através da utilização de animais e o 
“Imagilândia” que promove a integra-
ção de crianças e jovens através da 
escrita criativa.
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A Poesia anda no ar... fora de portas!
Dia 18 | 16h30
Mítica Inspiração Confeitaria – Santa Luzia
Exposição de Jóias Artesanais de
Manuela Lima Lobo
De 27 junho a 7 julho
Casa da Cultura de Paranhos

 
 

ATL Férias de Verão
De 13 de junho a 29 de julho | 8h00-19h00
Local: ATL’s da Junta de Freguesia de Paranhos
Para crianças dos 6 aos 10 anos

Um Mês...Um Museu?
Visita ao Mosteiro de Leça do Balio
Dia 14 | 14h30 (J.F.Paranhos)
Inscrições: casadacultura@jfparanhos.pt
Sardinhada de S.João
Dia 15 - Inscrições
Dia 21 – Saída da Junta e Areosa
Dia 22 – Saída da Junta e Regado
Para recenseados em Paranhos

Férias Desportivas 2016
Inscrições a partir de 14 junho na Junta de
Freguesia de Paranhos
Para crianças/jovens dos 8 aos 16 anos

 

 

 

 
 

 

  Julho

Festival Internacional de Dança Desportiva
De 23 |  das 14h às 20h
Pavilhão Rosa Mota
Informações: www.cdsp.pt
Festas em Honra de N.ª S.ª da Saúde
De 29 de julho a 15 de agosto
Jardim de Arca de Água

Um Mês...Um Museu?
Visita à Quinta do Covelo
Dia 13 | 14h30 
Inscrições: casadacultura@jfparanhos.pt
Exposição dos Alunos de Pintura do
Sindicato dos Bancários 
De 14 a 30
Casa da Cultura de Paranhos

A Casa está em Festa!
Dia 9 | 10h00 às 20h00
Casa da Cultura de Paranhos

A Poesia anda no ar... fora de portas!
Dia 16 | 16h30
Magia dos Sabores - Areosa

Férias Desportivas 2016
De 5 a 29
1º Turno | 5 a 15 julho
2º Turno | 19 a 29 julho

Lançamento do livro “Teias da Vida” de
José Ribeiro da Costa
Dia 18 | 16h00
Casa da Cultura de Paranhos

Junho

XXXV Festival Internacional de Folclore
de Paranhos
Dia 31
Jardim de Arca de Água

Inscrições abertas para formações na Casa da
Cultura 2016/2017
Até 29 de julho
Casa da Cultura de Paranhos
ATL de Pontas
Inscrições abertas para o ano letivo 2016/2017 
na Junta de Freguesia de Paranhos
Atividades lúdico-pedagógicas/Apoio ao estudo
De segunda a sexta, das 8h00-9h00 e das 
17h30-19h30

 

 

 

 
 

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.

�

FESTAS EM HONRA DE NOSSA SENHORA DA SAÚDE 2016 
Programa de Animação
29/07 | 22h00 - Iniciadores    
30/07 | 22h00 - XCA
31/07 | 15h30 - XXXV Festival Internacional de Folclore de Paranhos 
                    (em parceria com o Rancho Folclórico de Paranhos)
02/08 | 21h30 - Nuno Ribeiro (Finalista The Voice Portugal 2014)
03/08 | 21h30 - Paulo Costa
04/08 | 21h30 - Espétaculo de Danças Latino-Americanas
                             (em parceria com o Clube de Danças de Salão do Porto)
05/08 | 22h00 - Romana
06/08 | 22h00 - Ponto Fixo
07/08 | 15h30 - Orfeão de Paranhos
     21h30 - XX Grande Noite de Fados de Paranhos
                             (em parceria com o Futebol Clube Amial Regado)
09/08 | 21h30 - Duo Classic
10/08 | 21h30 - Nuno Albatroz (comemoração 20 anos de Carreira)
11/08 | 21h30 - Gala da AOSL
         (em parceria com a Associação de Ocupação Sadia do Lazer)
12/08 | 22h00 - Banda Lusa
13/08 | 22h00 - DJ Boss (Noite da Juventude)
14/08 | 21h45 - Will Souto e Banda
     23h45 - Fogo de Artifício, no Jardim de Arca de Água
15/08 | 15h00 - Grupo de Bombos "Os Amigos de Caíde de Rei"
     21h30 - Concerto das Bandas de Música
                           - Banda União Musical Paramense
                 - Banda Musical de S. Martinho da Gandra
      23h45 - Fogo de Artifício, no Largo do Campo Lindo

Programa de Religioso
1 a 11/08 | 21h30 - Terço Diário (Capela Campo Lindo)
07/08 | 11h00 - Missa Campal (Arca d'Água)
12, 13 e 14/08 | 21h30 - Tríduo (Capela Campo Lindo)

15/08 | 11h00 - Missa Campal (Largo Campo Lindo)
           16h00 - Majestosa Procissão (Largo Campo Lindo)

16/08 | 09h00 - Missa pela Alma dos Benfeitores (Capela Campo Lindo)

 
  
 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 


