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Caros Concidadãos!

Passaram já 3 anos desde as últimas eleições 
autárquicas. Falta, portanto, ainda um ano para dar 
início a outro mandato. No entanto, já decorreu o 
tempo necessário e suficiente para se fazer um 
balanço do que aconteceu, do que se fez e do que 
ainda resta fazer até terminar o mandato em curso.
Em 2013, como sabem, fui eleito pelo PSD em 
contraciclo com a Câmara Municipal e com a maioria 
das Juntas de Freguesia da cidade do Porto. 
Quebrou-se, nestas eleições, a tradição de que quem 
ganhava o Porto ganhava Paranhos. Pela primeira vez, 
desde que existem eleições autárquicas livres, a 
Freguesia de Paranhos tem sido governada com uma 
Câmara Municipal ganha por outra candidatura.
Sei que não foi por acaso que isto aconteceu. As 
pessoas conhecem-me e sabem que, ao longo destes 
15 anos em que venho exercendo funções políticas 
na Junta, tenho-me dedicado com alma e coração, à 
nossa Freguesia.
Apesar do cenário de, em 2013, termos tido mais 
uma lista concorrente à Junta de Freguesia e da 
divisão de mandatos na Assembleia de Freguesia não 
dar maioria absoluta ao PSD, constituí o Executivo da 
Junta em continuidade com o mandato anterior. Foi 
um risco pensado, ponderado e assumido.
Três anos depois, confesso que foi a melhor decisão. 
Governamos a Freguesia, cumprimos o nosso 
programa eleitoral e assumimos os nossos compro-
missos com a população sem necessidade de coliga-
ções. Seria mais fácil, mas muitas vezes as coligações 
impedem a eficácia e a eficiência do trabalho político.
Em Paranhos, somos diferentes. E, aqui, uma palavra 
para os partidos com assento na Assembleia de 
Freguesia: PS, PNP, CDU e BE. Mais do que as diferen-
ças naturais de ideologias diferentes e de visões 
diferentes sobre política nacional, tenho sentido uma 
oposição responsável, por parte de todos, em torno 
daquilo que é o melhor para a nossa Freguesia.
Nestes 3 anos, o meu Executivo já cumpriu a gene-
ralidade dos compromissos eleitorais e já estamos a 
fazer mais. Para além do nosso programa, já foi 
possível inaugurar um novo equipamento de convívio, 
dar um espaço de trabalho a todas as Associações 
Culturais e Desportivas que trabalham para a 
Freguesia, requalificar equipamentos da Junta que não 
estavam previstos recuperar neste mandato, em 
suma: superamos os objetivos a que nos propusemos 
e não paramos!
Com este espírito de serviço público, com esta 
vontade de levar Paranhos cada vez mais longe, com 
a satisfação de ver que os nossos projetos servem de 
exemplo a muitas Freguesias e a muitas Câmaras 
Municipais… continuaremos sempre 
com a mesma abertura, a mesma 
proximidade, o mesmo ritmo!
Conto com TODOS neste 
caminho de desenvolvimento e 
TODOS sabem que podem 
contar comigo!

Alberto Machado
Presidente da Junta de
Freguesia de Paranhos



ração e pintura da parede poente do 
edifício da secretaria do cemitério que 
apresentava graves infiltrações.
Também já foi possível requalificar 
duas secções do cemitério que se 
encontravam com problemas.
Estas obras fazem parte de um 
programa de requalificação e 
embelezamento do local, levado a 
cabo pela Junta de Freguesia, tendo 
como objetivo principal proporcionar 
um ambiente mais acolhedor e 
humanizado. Este programa terá 
continuidade no próximo ano, com 
mais algumas intervenções que estão 
a ser preparadas no sentido de 
continuar a dignificar o nosso Cemité-
rio.

Obras de requalificação no Cemitério de Paranhos

Beneficiação do Centro Convívio da Gruta de Arca 
de Água
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A Junta de Freguesia de Paranhos 
procedeu recentemente a um 
conjunto de intervenções de requalifi-
cação no Cemitério de Paranhos, com 
vista ao melhoramento deste espaço.
A intervenção contemplou a repara-
ção dos arruamentos, o corte e poda 
das árvores existentes, a requalificação 
do sistema de canalização e do abas-
tecimento de água do furo, bem como, 
dos locais de armazenagem (cisternas) 
e a limpeza de muros do edificado.
As obras realizadas pela Junta contem-
plaram, ainda, a pintura interior dos 
muros do Cemitério, bem como, de 
todos os ossários e columbários 
existentes.
Outra das obras realizadas foi a repa-

Inauguração do Polo Intergeracional de Paranhos

Obras na EB da Caramila
Durante o período de férias esco-
lares de verão, a EB da Caramila, 
localizada na zona do Carvalhido, 
sofreu uma intervenção profunda de 
reabilitação.
Esta escola básica teve obras de 
requalificação do edificado e das 
áreas exteriores, num investimento 
autárquico superior a meio milhão 
de euros.
Das intervenções destaca-se a 
substituição das coberturas e dos 
pavimentos, a remodelação das 
instalações sanitárias, a construção 
de balneários e de novos espaços.
Mas mais visível são os arranjos exte-
riores, com a construção de um 
recreio coberto e uma nova entrada 
com acesso coberto ao edifício, 

pavimentação dos campos de jogo e 
do recreio, instalação de equipa-
mentos lúdicos e criação de horta 
pedagógica.
A inauguração teve lugar no dia 19 
de setembro, contando com a 
presença do Presidente e da Vice-
presidente da Câmara e do Presi-
dente da Junta.
Para o presidente da junta, Alberto 
Machado, foi um momento muito 
importante dado que, com esta 
obra, ficam reabilitadas, no que diz 
respeito aos edifícios, todas as esco-
las da Freguesia. Com a intervenção 
prevista, até ao final do ano, no 
recreio da EB do Covelo, a Freguesia 
de Paranhos ficará com um parque 
escolar em ótimas condições.
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de Água.
As obras de requalificação consistiram 
na reparação de tetos, paredes e 
pavimento, substituição da iluminação 
e das portas, pintura de toda a área e 
colocação de mobiliário novo para 
um maior conforto dos utilizadores.
Este espaço é uma resposta social 
dirigida à população sénior da fregue-
sia, que visa promover o envelheci-
mento ativo dos seus utentes, através 
da prática de atividades recreativas e 
culturais das quais se destacam: a 
hidroginástica, as aulas de informática, 
as aulas de dança social, o atelier de 
manualidades, as tardes de baile, bem 
como a participação em outros even-
tos realizados pela Junta de Freguesia.

O Centro de Convívio da Gruta de 
Arca de Água, da Junta de Freguesia 
de Paranhos, reabriu em setembro 
com cara lavada, após obras de 
restauro e requalificação do espaço.
O Centro de Convívio conta agora 
com uma nova atração, um painel     
de azulejos que retrata vários           
espaços emblemáticos da Freguesia 
de Paranhos, elaborado pelos seniores 
do Atelier de Manualidades. Neste 
painel estão retratados vários espaços 
da Freguesia de Paranhos: a Casa da 
Cultura, o edifício sede da Junta, a 
Casa Rural da Quinta do Covelo, a 
própria Gruta de Arca de Água, a 
Capela do Campo Lindo, a Igreja 
Matriz de Paranhos, o chafariz da 
Bouça e o coreto do Jardim de Arca 

Foi inaugurado no dia 17 de setem-
bro, no Bairro de São Tomé, um novo 
espaço com valências e ofertas para 
toda a população, denominado Polo 
Intergeracional de Paranhos, um 
novo equipamento da Junta de Fre- 
guesia.
O Polo Intergeracional de Paranhos 
conta com um Centro de Convívio 
para seniores promovido pela Asso-
ciação Benjamim, bem como outras 
atividades para os mais novos, 
promovidas pela Associação de 
Ocupação Sadia do Lazer.
O centro de convívio funciona de 
segunda a sexta feira entre as 14h e 
as 17.30h (exceto feriados) e tem 
como objetivos prevenir a solidão e 
o isolamento social, incentivar a 
participação e inclusão dos idosos na 

vida social da comunidade, fomentar 
as relações interpessoais e entre as 
gerações e contribuir para o envelhe-
cimento ativo, como forma de retar-
dar ou evitar o internamento institu-
cional.
Neste espaço são promovidas 
atividades ocupacionais, de lazer e 
de estimulação física e cognitiva 
com vista a incrementar a qualidade 
de vida dos seniores desta comuni-
dade.
As inscrições devem ser feitas   
presencialmente, junto da direção 
técnica, no horário de funciona-
mento do centro de convívio.
A AOSL promoverá um conjunto de 
atividades recreativas, desportivas e 
culturais destinadas, sobretudo, aos 
mais novos.



Foi com grande satisfação que a popu-
lação e a junta de freguesia assistiram 
à abertura de mais um parque infantil 
em Paranhos. O Parque Infantil da 
Areosa veio colmatar uma necessi-
dade, há muito identificada pela Junta 
de Freguesia e insistentemente trans-
mitida ao Município.
A zona da Areosa tem sido um dos 
locais de maior crescimento popula-
cional da Freguesia. Esse crescimento, 
feito com muitos casais jovens e crian-
ças, reforçou a necessidade de um 
parque infantil de proximidade, já 
previsto na estratégia da junta. A aber-
tura do parque do Covelo, em 2009, 
foi o primeiro passo para a dinamiza-
ção desta estratégia, que passou 
depois pela requalificação total do 
parque infantil do Amial, em 2011. A 
expectativa era de que o parque 
infantil da Areosa pudesse ser 
concretizado em 2013, no entanto, 
apenas agora se tornou possível ao 
Município esta concretização.

O presidente da junta, Alberto 
Machado, lembrou ainda o mandato 
2001/2005, em que assistiu à 
demolição de vários parques na 
Freguesia, pela degradação e perigo 
que representavam para as crianças 
que utilizavam estes equipamentos 
vandalizados e apelou a todos para 
que ajudassem na preservação deste 
equipamento.
No novo Parque Infantil da Areosa, 
junto à Igreja da Areosa, foram instala-
dos equipamentos infantis e de mobi- 
liário urbano, colocado pavimento de 
segurança e executados de acessos. A 
Junta de Freguesia já solicitou à 
Câmara Municipal a resolução de 
alguns problemas que persistem, 
nomeadamente, a necessidade de 
requalificação da restante área ajardi-
nada, a colocação de lombas e 
requalificação do pavimento térreo da 
viela entre o parque infantil e a Quinta 
do Rancho Folclórico, bem como, o 
reforço da iluminação.
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Festas de Nª Sª da Saúde fizeram 130 anos

A licença que autoriza a realização da 
Festa de Nossa Senhora da Saúde, 
data do ano de 1887, ano em que 
adquiriu a categoria de Festas da 
Cidade, dada a importância que 
assumiam à época.
130 anos depois, a “Festa” deixou de 
ter uma organização aleatória, fruto 
da disponibilidade de pessoas para a 
Comissão de Festas e para os 
peditórios pela Freguesia e passou a 
contar desde a década de 80 com a 
organização e o pagamento das 
despesas a cargo da Junta de Fregue-
sia, permitindo, com esta estabilidade 
financeira, realizar consecutivamente 
as Festas durante os últimos quase 40 
anos.
Já foi a Feira da louça, a Feira dos 
melões, a Festa do Campo Lindo. Já 
teve fogo de bonecos e fogo no lago. 
Já se estendeu por outras ruas. Já foi a 
maior romaria da cidade do Porto. 
Mas, foi sempre, a Festa de Nª Sª da 
Saúde – a Festa de Paranhos!
Com a diminuição da população no 

Porto, com o êxodo de milhares de 
pessoas para as periferias, com o 
envelhecimento da população, com as 
dificuldades financeiras que atravessa-
mos e com as mudanças de hábitos e 
costumes, só tem sido possível 
manter as Festas face ao trabalho e 
persistência da Junta de Freguesia e 
dos seus parceiros, nomeadamente, a 
Confraria da Senhora da Saúde, a 
Paróquia de Paranhos e as Associa-
ções da Freguesia.
As Festas de Nª Sª da Saúde são 
parte do nosso património e da 
nossa cultura, e são hoje as únicas do 
género, existentes na cidade do 
Porto. São, também, um momento de 
união dos Paranhenses, dos seus 
familiares e amigos, e daqueles que 
saíram da cidade para viver noutros 
locais.
As Festas de 2016 ficaram marcadas 
pela presença de milhares de pessoas 
que traduziram e reforçam esta ideia 
de união em torno deste evento. Para 
o ano há mais!

Novo Parque Infantil da Areosa “cheio” no verão

A Junta de Freguesia tem disponível à 
população, um Posto dos CTT com 
todas as valências que uma estação de 
correios assegura, à exceção da venda 
de filatelia e das aplicações financeiras.  
O Posto dos CTT da Junta, assegura 
toda a oferta postal, nomeadamente, a 
expedição de cartas e encomendas (até 

4kg), carregamento de telemóveis, 
pagamentos de vales de prestação 
sociais, pagamento de serviços, entre 
outros.
O Posto dos CTT funciona entre as 
09h00 e as 12h30, e entre as 14h30 e 
as 16h30.

Serviço dos CTT no edifício sede da Junta

A Junta de Freguesia de Paranhos, 
através do pelouro da Cultura e 
Património, tem vindo a promover, em 
parceria com várias Associações da 
Freguesia, espetáculos de variedades 
nos bairros sociais, folclore em espaços 

públicos, poesia em cafés, música nos 
parques infantis e muita animação de 
rua. Estas atividades estão integradas no 
plano de atividades, no âmbito do 
programa de cultura de proximidade 
para 2016.

Dinamização Cultural em vários locais da Freguesia



Como é tradição, a Junta de Freguesia 
de Paranhos realizou o seu passeio 
anual para cerca de 1000 pessoas 
reformadas ou pensionistas da Fregue-
sia.
Este mega convívio é uma forma de 
proporcionar um dia diferente, onde 
reina a alegria, a confraternização e a 
boa disposição entre todos os partici-
pantes.
Este ano, com destino a terras trans-
montanas, foi para muitos a primeira 
vez que tiveram a oportunidade de 
passar pelo novo túnel do Marão, uma 
grande obra que provocou grande 
entusiasmo e admiração entre os 

participantes.
Um ponto de paragem obrigatório foi 
a bonita cidade de Mirandela, onde se 
pôde fazer um passeio pela Ponte 
sobre o Rio Tua e pelo centro da 
cidade, com tempo ainda para fazer 
algumas compras de produtos regio- 
nais, como pão, azeite e as famosas 
alheiras.
O almoço convívio realizou-se na 
Quinta Dona Adelaide, em Valpaços 
que tem um magnífico espaço exterior 
que, após o almoço, permitiu um bom 
descanso e também um animado 
bailarico.
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A palavra intergeracional ainda é muito 
pouco utilizada no nosso dia-a-dia, por se 
tratar de uma palavra aglutinada. Nos 
últimos anos a expressão tem sido cada 
vez mais usada, conceituando um método 
de trazer à convivência crianças, jovens e 
seniores. 
A abertura de espaços Intergeracionais 
na nossa Freguesia é de todo importante, 
visto que permitirá a abertura de um 
novo horizonte na vida da Comunidade 
onde os mesmos estejam inseridos. 
Este mês foi inaugurado um novo espaço 
de convívio social, recreativo e cultural, 
designado “Polo Intergeracional de Paran-
hos” na Alameda 25 de Abril, local mais 
conhecido por Bairro de S. Tomé. O 
nascimento de um espaço dedicado aos 
seniores, jovens, crianças e no geral às 

PÓLO INTERGERACIONAL| A sua importância social!

Famílias, é valorizável e desde logo salutar! 
É importante que o mesmo seja um 
“verdadeiro” espaço Intergeracional, 
conforme a expressão o refere, abrindo-
se no seu todo à Comunidade local, 
desenvolvendo temáticas dinâmicas entre 
gerações. 
Todos podemos ganhar nas relações 
intergeracionais, desde logo, a criança que 
apreende com o mais velho, desenvol-
vendo motivação e coragem para lidar 
com a Vida, os jovens que encontram 
inspiração e porto-seguro, e os mais 
velhos que assim se sentem satisfeitos ao 
transmitir os seus conhecimentos que 
poderão perpetuar por gerações, resguar-
dando os valores da Família e da Socie-
dade, melhorando a sua auto-estima.
Sempre fui defensor que a nossa Fregue-

sia de Paranhos, necessitava de novos 
espaços de convívio social, contribuindo 
assim para minimizar o isolamento e 
favorecendo as relações inter-pessoais. 
O importante é nascerem mais espaços 
Intergeracionais por toda a nossa Comu-
nidade, promovendo mais actividade 
entre Todos, valorizando o relaciona-
mento de forma respeitosa, saudável, livre 
e harmoniosa.
Quantos mais espaços como estes forem 
colocados ao dispor da Comunidade, 
melhor! 
É uma aposta nas Pessoas, colocando-as 
sempre em Primeiro! No entanto, é 
urgente, desenvolver novas sinergias com 
entidades que ajudem a colmatar o vazio 
de falta de centros de convívio em Paran-
hos. Desde logo, pode-se salientar que 

necessitamos de mais centros na zona de 
Sta. Lúzia, Carvalhido, Costa Cabral, 
Areosa, etc.
A vida é feita de momentos bonitos, e 
com toda a certeza que em cada 
abertura de um novo espaço interagera-
cional, contribuiremos para um desses 
momentos! 
Este é o meu sentido de “Pólo intergera-
cional”, realçando a sua importância para 
o bem-estar da nossa Comunidade, 
promovendo sempre a relação entre 
gerações. 

Vítor Monteiro 
Presidente da Assembleia
de Freguesia de Paranhos

AÇÃO SOCIAL

Mais um mega convívio para os idosos da Freguesia

Loja Social – Sinta-se bem a ajudar alguém!
A Loja Social de Paranhos, promovida 
pela Junta de Freguesia desde 2011, 
constitui uma resposta social solidária 
de intervenção e emergência na área 
social, com o objetivo de suprir as 
necessidades imediatas de famílias 
carenciadas, através da recolha de 
bens usados ou novos, doados por 
particulares ou empresas.
A Loja Social de Paranhos aceita e 
cede bens e produtos, em boas 
condições de higiene e utilização, com 
a finalidade de serem (re)utilizados, tais 
como: géneros alimentares; artigos de 
higiene pessoal; têxteis, vestuário e 
calçado; material didático e brinque-
dos; pequenos eletrodomésticos; 
artigos para bebé; produtos de apoio 
e mobiliário e outros bens.
Atualmente, todos os donativos são 

bem-vindos, sobretudo os bens 
alimentares, os produtos de higiene e 
os artigos para bebé. Se quiser ajudar, 
com bens alimentares e/ou produtos 
de higiene, pode entregar na nossa 
Loja Social (Conjunto Habitacional 
Monte de S. João, Lj 120 - 4200-495 
Paranhos, Porto). Para mais informa-
ções através do: 925 671 883 ou 
lojasocial@jfparanhos.pt

100° Aniversário da dona Maria Rosa

A dona Maria Rosa, moradora em 
Paranhos, nasceu a 17 de setembro de 
1916. No dia em que celebrou cem 
anos de vida, convidou o Presidente 
da Junta de Freguesia de Paranhos, 
Alberto Machado, para estar presente 
na sua festa de aniversário.
A aniversariante fez questão de juntar 
em sua casa familiares, amigos, a sua 
médica de família e alguns vizinhos 
mais próximos. A sala tornou-se 
pequena para todos os que quiseram, 
com a sua presença neste dia, prestar 
homenagem a quem celebra uma data 
tão significativa.
Com a bonita idade de 100 anos, a D. 
Maria Rosa continua muito ativa, 
continuando a bordar e a interessar-se 
pelos assuntos da Freguesia.
Foram muitos os paranhenses que, via 

facebook, também se associaram e 
enviaram felicitações!

EDUCAÇÃO

Entrega de diplomas e Prémios de Mérito e
Excelência nas escolas de Paranhos
A Junta de Freguesia associou-se à 
Escola Secundária Filipa de Vilhena e 
ao Agrupamento de Escolas António 
Nobre apoiando financeiramente o 
reconhecimento do mérito e da 
excelência dos alunos das respetivas 
escolas da freguesia.
Este apoio surge de um compromisso 
assumido por este Executivo de 
reconhecer os alunos que, pelo seu 
trabalho, esforço e dedicação, conse-
guiram distinguir-se pelo seu desem-

penho no domínio curricular. O Presi-
dente da Junta, Alberto Machado, 
esteve presente em ambas as cerimó-
nias, tendo tido oportunidade de dar 
os parabéns a todos pelo trabalho 
realizado, desejando boa sorte para a 
próxima etapa das suas vidas. A todos 
os alunos de Paranhos e, para o ano 
letivo em curso, a Junta de Freguesia 
deseja o maior empenho e sucesso de 
todos!
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A “Poesia anda no ar...” e fora de portas!
Férias Divertidas e Regresso às Aulas

CULTURA E PATRIMÓNIO

Esta iniciativa contou com a presença 
do Presidente da Junta, Alberto 
Machado.
O projeto regressou em setembro, 
com a visita ao Museu do Papel, de 
Terras de Santa Maria, que integra 
duas antigas fábricas de papel, do 
início do século XIX.
Todos os Paranhenses interessados 
em conhecer e aprofundar conheci-
mentos sobre os museus e as suas 
coleções, devem inscrever-se na Casa 
da Cultura de Paranhos. Aproveite 
para ver na última página do jornal a 
agenda das próximas visitas!

Projeto “Um Mês... Um Museu?”

Em junho, o projeto “Um Mês... Um 
Museu?” visitou o Mosteiro de Leça 
do Balio, que representa a primeira 
sede da Ordem dos Hospitalários em 
Portugal, e em conjunto com a igreja, 
constitui uma das primeiras 
construções góticas do país de grande 
qualidade e monumentalidade.
Já em julho, antes da pausa de verão, 
foi tempo para reunir todos os partici-
pantes para um convívio e piquenique 
surpresa na Quinta do Covelo, ao 
mesmo tempo que o Centro Ambien-
tal da Quinta do Covelo deu a 
conhecer um pouco mais sobre as 
espécies por lá crescem e habitam. 

O projeto Entrelaçar está de volta!

Com a missão de aproximar pais e 
filhos, estreitando laços familiares, 
através da participação conjunta em 
atividades lúdicas, pedagógicas e 
inovadoras, que aliam diversão e 
conhecimento. Estas atividades são 
direcionadas para todos os meninos e 
meninas que frequentem as escolas 
básicas da Freguesia e respetivos pais 
e avós.
No ano letivo anterior, foram realiza-
das atividades como workshops de 
música, de doces, de manualidades, de 
riso e expressão corporal; visitas a 
espaços públicos diversos e sessões 
de prevenção de higiene oral e de 
doença cardiovascular na infância.
As atividades do Entrelaçar decorrem 
aos sábados de manhã, uma vez por 
mês e são gratuitas para todos os 
participantes.

A primeira atividade decorreu no 
início de Outubro, na Universidade 
Portucalense, que foi palco do 10º 
encontro nacional de jogos de tabu-
leiro, evento ao qual a Junta de 
Freguesia se associou e participou 
através do Entrelaçar.
Este evento anual pretende divulgar 
os jogos de tabuleiro modernos junto 
do público em geral, ao mesmo 
tempo que reúne vários entusiastas 
de todo o país em convívio. Foi 
possível jogar diversos jogos, com 
particular ênfase nos jogos de estraté-
gia modernos, mas sem pôr de parte 
os clássicos.
Para o mês de Novembro está já 
agendado um workshop de origami, 
mês em que se celebra o Dia Mundial 
do Origami. Fique atento à agenda do 
Entrelaçar já disponível.

No mês de junho a poesia foi dedi-
cada a celebrar o Porto, recebendo 
vários autores na Casa da Cultura, 
mas também esteve na Mítica Inspira-
ção Confeitaria, em Santa Luzia. Em 
julho, foi até à Confeitaria Magia dos 
Sabores, na Areosa, sempre com uma 
audiência surpresa por tal iniciativa e 
num ambiente inesperado.
Em Setembro, o regresso aconteceu 
com a visita de Artur Cardoso à Casa 
da Cultura, com a sua escrita com 
alma e coração. Este mês a novidade 
foi levar a poesia até ao Parque Infan-
til da Areosa, onde pais e crianças 
assistiram com entusiasmo e brinca-
deiras à mistura.

A Poesia em Paranhos continua a ser 
uma aposta enquanto polo agregador 
e multiplicador de cultura e educa-
ção. 
Quer nas sessões de “A Poesia anda 
no ar...”, na Casa da Cultura de     
Paranhos, quer nas sessões de “A 
Poesia anda no ar... fora de portas”, 
nos cafés e espaços públicos da 
freguesia, todos os meses, duas tardes 
de sábado são dedicadas à poesia.
Mês a mês é eleito um local da 
freguesia para a sessão sair da Casa 
da Cultura e ir ter com os cidadãos, 
no âmbito do Programa Cultural de 
Proximidade da Junta de Freguesia de 
Paranhos.

No ATL Férias Divertidas, que decor-
reu do final do ano letivo até ao dia 31 
de julho, foram promovidas atividades 
que incluíram idas à praia, atividades 
em espaços verdes, visitas culturais, 
sessões de culinária, desportos, 
expressão musical, manualidades, 
entre outras. Para além das refeições e 
seguros que também foram garanti-
dos, tirando esta preocupação aos 
pais.
As férias de verão nos ATL da Fregue-
sia foram vividas num ambiente de 
pura diversão e com muita energia 
positiva, tornando esses dias 
inesquecíveis para os mais novos.
No ATL Regresso às Aulas, que decor-
reu de 1 de setembro ao inicio do ano 
letivo, foram promovidas atividades 
desportivas e culturais mas o enfoque 
principal foi o apoio ao estudo para 
(re)avivar o que aprenderam no ano 
letivo anterior.
A Junta de Freguesia continua a apos-
tar na promoção de momentos de 
convívio entre as crianças, ao mesmo 
tempo que se promovem aprendiza-
gens em ambiente descontraído, 
reforçando as competências e o 
enriquecimento pessoal de cada um.

No período das pausas letivas dos 
meses de verão e de setembro, a Junta 
de Freguesia promoveu diversas 
atividades para os mais novos nos ATL.
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DESPORTO, JUVENTUDE E ATIVIDADES
RECREATIVAS

teclas, de nível IV (ensino secundário), 
proporcionando, desta forma aos seus 
alunos uma escola a tempo inteiro 
(formação geral e vocacional), a par 
das iniciações musicais, cursos básicos 
e secundários em regime supletivo e 
articulado.
Entre as suas principais formações 
musicais, destacam-se vários grupos 
de música de câmara, orquestras de 
cordas, sopros e percussão, orff e 
coros.
Tanto ao nível da performance como 
da formação, esta Academia tem sido 
responsável pelo aparecimento de 
jovens talentos, com brilhantes resul-
tados a nível nacional e internacional.
Para além disso, tem tido também a 
preocupação de fazer do ensino e da 
utilização da música nas suas várias 
componentes, uma forma de inclusão 
social e de aproximação de gerações 
através desta linguagem artística. Em 
suma, tem tido um percurso que a 
todos nos orgulha e do qual a Fregue-
sia de Paranhos muito tem ganho!

No mês de junho e julho, a Junta de 
Freguesia de Paranhos, em parceria 
com a Academia de Música de Costa 
Cabral, apresentou três concertos no 
Parque Infantil do Amial, no Parque 
Infantil da Areosa e na Quinta do 
Covelo.
Esta iniciativa denominada “Música no 
Jardim” contou com a participação da 
Orquestra de Sopros e Percussão – 
Iniciação e 2º Ciclo Integrado, com a 
direção musical de Marcelo Marques e 
Jorge Sousa.
A Academia de Música de Costa 
Cabral, nasceu em setembro de 1995, 
na Rua de Costa Cabral e é hoje uma 
das escolas de referência no 
panorama musical da cidade do Porto 
e do país. 
No seio da sua oferta educativa, no 
ano letivo 2010/2011 deu início aos 
cursos em regime integrado e em 
2011/2012 a AMCC passou a 
oferecer à comunidade educativa os 
cursos profissionais de instrumentista 
de sopros e percussão e de cordas e 

Jornadas Europeias do Património 2016  Música no Jardim  

Desfolhada à Moda Antiga regressa a Paranhos

As Jornadas Europeias do Património 
tiveram origem em França, em 1984, 
mas só na década de 90 foram alarga-
das literalmente à dimensão europeia. 
O principal objetivo desta iniciativa é 
permitir o acesso gratuito a monu-
mentos e sítios que habitualmente 
não estão abertos ao público, mas 
também sensibilizar os cidadãos para 
a valorização e preservação dos 
valores patrimoniais partilhados por 
todos.
A Junta de Freguesia de Paranhos tem 
vindo a associar-se a este evento 
desde há vários anos. Este ano, com a 

Esposade, começou com a apanha do 
milho, durante a tarde, num ambiente 
descontraído e divertido. 
Infelizmente, devido à chuva que se 
fez sentir à noite, não foi possível 
continuar com o resto do programa 
que estava preparado: a desfolhada, a 
malhada e as danças e os cantares, ao 
som da concertina. 
Fica o compromisso da Junta em 
repetir o evento no próximo ano!

O Rancho Folclórico e a Junta de 
Freguesia de Paranhos, organizaram a 
Desfolhada à Moda Antiga que decor-
reu dia 24 de setembro na Quinta de 
São Romão. Centenas de pessoas 
acorreram durante o dia ao local, em 
pleno centro urbano da Freguesia de 
Paranhos, para reviver a história e 
assistir à recriação da tradição!
A iniciativa, que contou com a partici-
pação do Rancho Paroquial de 
Guifões e do Rancho Folclórico de 

Férias Desportivas há 15 anos em Paranhos!

Desde a aquisição do autocarro da 
Junta, a iniciativa conta com dois 
turnos de duas semanas cada, 
ocupando durante o mês de julho 
cerca de 180 participantes.
Mais uma vez, os jovens Paranhenses 
tiveram a oportunidade de experi-
mentar uma variedade de desportos, 
ir à praia e ao parque aquático, sentir 
a adrenalina de um parque de despor-
tos radicais, e realizar muitas atividades 
lúdicas, em ambiente de amizade e 
diversão. 

Este ano realizou-se a 15ª edição das 
Férias Desportivas. Esta iniciativa, 
promovida pela Junta de Freguesia de 
Paranhos, iniciou-se em 2002, pela 
mão do presidente da Junta, Alberto 
Machado, que há época era respon-
sável do Pelouro do Desporto e 
Juventude. 
O objetivo mantem-se inalterado 
desde a primeira edição: permitir aos 
jovens da Freguesia umas férias 
diferentes, divertidas e cheias de 
adrenalina.

2ª CAOMINHADA em Paranhos

Junta, pretenderam sensibilizar as 
pessoas para a prática de atividade 
física e para comportamentos que 
promovam o bem-estar animal. Foi 
possível, também, a realização de 
rastreios aos cães antes da prova. 
Ao longo da manhã de domingo 
partilharam-se experiências, num 
ambiente divertido e com muitos 
latidos.

O CaoVida Club, em parceria com a 
Junta de Freguesia de Paranhos, 
promoveu mais uma edição da 
“CAOMINHADA”. A iniciativa contou 
com cerca de 80 participantes e cerca 
de 35 amigos de quatro patas.
O percurso de, aproximadamente, 
3Km decorreu na área do Pólo 
Universitário da Asprela. 
Com este evento, a CAOVIDA e a 

iniciativa “Património... Modos de Ver”, 
na Casa da Cultura de Paranhos. Esta 
iniciativa consistiu numa exposição de 
fotografia, sobre elementos 
arquitetónicos, como batentes, caixas 
de correio e clarabóias existentes na 
Freguesia. A exposição resultou dos 
trabalhos que participaram no 6º 
concurso de fotografia promovido 
pela Junta de Freguesia.
A Casa da Cultura de Paranhos, no 
âmbito das Jornadas Europeias do 
Património recebeu ainda, nas suas 
instalações, uma tertúlia sob o tema 
“Cidade e Pensamento Criativo”.
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INOVAÇÃO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO
E CONHECIMENTO

STRONGMAN | Exibição de força em Paranhos
Em setembro, Paranhos foi palco de 
mais uma exibição de “Strongman”, um 
evento organizado pela Real Socie-
dade do Campo Lindo, em parceria 
com a Junta de Freguesia de Paranhos.
Em Portugal, o “Strongman” ou o 
atletismo de força, como é conhecida a 
modalidade, ainda não tem com-
petições regulares, e a modalidade 

nem é conhecida por muitos portu-
gueses, no entanto, em vários países da 
Europa já existe pratica regular há 
muitos anos.
O evento decorreu no parque de 
estacionamento da Faculdade de 
Economia, local onde os homens fortes 
mostraram a sua extraordinária capaci-
dade física.

ISEP.Challenge volta a pôr os alunos do ISEP a
pensar e agir como empresários

Com o mote “Ser empresário por 
um dia”, jovens, docentes e empresas 
dedicaram o passado dia 4 de julho, 
ao empreendedorismo. O evento 
contou com mais de 30 participantes, 
distribuídos em equipas de 4 ou 5 
pessoas. As empresas convidadas este 
ano foram a Hyundai Portugal e a 
Thing Pink Digital & Mobile.
Foram lançados dois desafios de 
Gestão aos alunos que, durante cerca 
de 1h30, discutiram, imaginaram e 
trabalharam na melhor solução para 
cada um destes desafios. As decisões 
de cada grupo foram, depois, apre-
sentadas ao júri, composto por 
elementos do Núcleo de Empre- 
endedorismo - ISEP.Start -, docentes 
do ISEP e do ISCAP e representantes 
das empresas convidadas. 

“System Engineering & Management” 
foi a equipa que mais se destacou na 
resolução do problema, trabalho em 
equipa e competências de comunica-
ção em público. 
Esta foi uma experiência única para 
os alunos sob várias vertentes, das 
quais se destacam o trabalho em 
equipa, trabalho sob pressão e 
networking com os elementos das 
empresas convidadas.
A Junta de Freguesia de Paranhos, à 
semelhança da Firmo, do grupo 
editorial Vida Económica, Porto Exit 
Games, Hyundai Portugal e Thing 
Pink Digital & Mobile foram os apoios 
para este evento do ISEP.Start/ISEP, 
que garante voltar para o próximo 
ano com novos desafios aos futuros 
empreendedores.   

3º Torneio PETIT
O Núcleo Desportivo do Bairro do 
Bom Pastor realizou a 3ª edição do 
torneio PETIT, com o apoio da Junta 
de Freguesia de Paranhos.
No torneio estiveram presentes cinco 
equipas da segunda divisão nacional, o 
ADC Gualtar, o ADCR Caxinas, o 
Boavista FC, o Póvoa Futsal Clube e a 
USC Paredes que, em muito, 
contribuíram para o prestígio deste 
torneio.
O programa de celebração do 40º 
aniversário desta Associação tem sido 
recheado de eventos, dos quais se 

destacam uma noite de fado, um 
passeio-convívio a Fátima e a soleni-
dade do hastear da bandeira nacional, 
juntamente com a bandeira do clube 
e a bandeira da Freguesia.
Decorreu, ainda, no auditório da 
Freguesia uma sessão solene, que 
contou com a presença dos dirigen-
tes, ex-dirigentes, atletas e ex-atletas, 
muitos associados e amigos, e do 
presidente da Junta, Alberto Machado, 
que homenageou todos os que já 
falecidos contribuíram para que o 
clube chegasse a esta importante data.

Desde o São João até às Festas de Nª 
Sª da Saúde, o Campo Lindo – centro 
geográfico da Freguesia de Paranhos 
– esteve em contínua animação.
A Junta de Freguesia de Paranhos, os 
comerciantes locais e os Escuteiros 
de Paranhos deram vida e cor a uma 
animada noitada de São João.
Também a 9ª edição da “Casa está 
em Festa”, transformou a Casa da 
Cultura de Paranhos e o Largo do 
Campo Lindo num palco único para 
dar a conhecer aos Paranhenses, um 
leque de atividades culturais que são 

desenvolvidas durante todo o ano 
neste espaço.
Neste dia o Presidente Alberto 
Machado entregou os diplomas de 
participação a todos os formandos 
dos vários cursos livres da Casa da 
Cultura, numa cerimónia que contou 
com a presença dos vários elementos 
do Executivo e dos Formadores.
De final de Julho a 15 de agosto, as 
Festas de Paranhos trouxeram 
milhares de Paranhenses à capelinha 
da Senhora da Saúde, numa tradição 
que remonta a 1887.

Campo Lindo em festa!

Movimento “Transformers”

O Movimento Transformers existe 
desde 2010 para resolver o problema 
da falta de participação cívica e social 
da sociedade civil em Portugal, e no 
mundo. A sua missão é aumentar a 
taxa de voluntariado em Portugal de 
15% em 2014 para 50% até 2020. 
Para que isto se torne realidade, 
criaram o conceito e metodologia 
das Escolas de Superpoderes. 
Têm já escolas em Vila Nova de Gaia, 
Vila Nova de Famalicão, Coimbra, 
Sintra, Leiria, Famalicão, Amadora e 
Amarante. E adivinhem? No dia 2 de 
outubro chegou uma Escola de 
Superpoderes a Paranhos!, numa 
iniciativa conjunta com a Junta de 

Freguesia de Paranhos.
No Transformers acredita-se que 
todos têm um Superpoder, alguma 
coisa que fazemos realmente bem, 
mas que isso só tem valor se o parti- 
lharmos com os outros! Já tiveram 
mentores de fotografia, kickboxing, 
breakdance, graffiti, natação, patina-
gem, hiphop, culinária - uma quanti-
dade infinita de talentos que já muda-
ram a vida de muitas crianças e 
jovens. Se tem um superpoder, se 
quer ser um Transformer, se está 
disponível para dar uma aula do seu 
talento por semana e com isso rece-
ber muita energia positiva inscreva-se 
em www.m-trf.org.
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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 

Programação trimestral

ATL Férias de Natal
De 19 de dezembro a 2 de janeiro | 8h00-19h30
Local: Escolas com ATL de Pontas
Para crianças dos 6 aos 10 anos

ATL Férias de Natal
Inscrições a partir de 2 de novembro
na Junta da Freguesia de Paranhos

Projeto Entrelaçar – Workshop de Origami
Dia 12 | 10h00-12h00
Local: Casa da Cultura de Paranhos
Para pais e filhos das escolas de Paranhos
Inscrições: geral@jfparanhos.pt

Um Mês...Um Museu?
Visita ao Museu do Papel e da Moeda
Dia 15 | 14h30 (J.F.Paranhos)
Inscrições: casadacultura@jfparanhos.pt

Passeio  Mensal
Fátima
Dia 12 - Inscrições
Dia 19 - Saída da Junta
Dia 21 - Saída do Regado
Dia 26 - Saída da Areosa
Recenseados em Paranhos

Passeio  Mensal
Cabeceiras de Basto
Dia 16 - Inscrições
Dia 23 - Saída da Junta
Dia 25 - Saída do Regado
Dia 28 - Saída da Areosa
Recenseados em Paranhos

Exposição de Fotografia “Cemitérios”
De 1 a  11
Casa da Cultura de Paranhos

S. Martinho
Dia 7 - Inscrições
Dia 11 - Saída da Junta
Recenseados em Paranhos

Novembro

A Poesia anda no ar... com José Ribeiro
Dia 5 | 16h00
Casa da Cultura de Paranhos

Exposição de Pintura “Momentos”
De Maria Isaura Taveira
De 15 a 29
Casa da Cultura de Paranhos

Um Mês...Um Museu?
Visita ao Museu da Chapelaria
Dia 13 | 14h30 (J.F.Paranhos)
Inscrições: casadacultura@jfparanhos.pt

A Poesia anda no ar... fora de portas!
Dia 8 | 16h30
Books Help! - Feira do Livro Solidária
Rua Dr. Eduardo Santos Silva
(junto à Igreja da Areosa)
Convidados: Lourdes dos Anjos e Eduardo Roseira

Books Help! - Feira do Livro Solidária
Dias 8 | 10h00 - 23h00
Dia 9 | 10h00 - 20h00
Rua Dr. Eduardo Santos Silva
(junto à Igreja da Areosa)

Outubro Aulas de Português para Imigrantes
5ª | 16h00-17h20
Casa da Cultura de Paranhos

 

 
 

Dezembro

Projeto Entrelaçar – Workshop de Bolachas
e Embalagens
Dia 10 | 10h00-12h00
Local: UP! Unidade Empresarial de Paranhos
Para pais e filhos das escolas de Paranhos
Inscrições: geral@jfparanhos.pt

59.ª Volta a Paranhos e Caminhada Pais e Filhos
Dia 8| 10h45
Local: Rua Alfredo Allen

A Poesia anda no ar... fora de portas!
Dia 19 | 16h30
Café Cenáculo
Convidados: Lourdes dos Anjos e Eduardo Roseira

A Poesia anda no ar... com Ana, Lourdes
e Eduardo
Dia 3 | 16h00
Casa da Cultura de Paranhos

Exposição de Fotografia “Centros Históricos”
De Fernando Mendes Pedro
De 3 a 30
Casa da Cultura de Paranhos

Um Mês...Um Museu?
Visita à Biblioteca Municipal do Porto
Dia 6 | 14h30 (J.F.Paranhos)
Inscrições: casadacultura@jfparanhos.pt

A Poesia anda no ar... fora de portas!
Dia 17 | 16h30
Confeitaria Triângulo
Convidados: Lourdes dos Anjos e Eduardo Roseira

Exposição de Pintura “How about starting now?”
De Ivone Pereira
De 17 de novembro a 2 de dezembro
Casa da Cultura de Paranhos

Informática
3ª | 14h00 | 15h45
5ª | 09h30 | 11h15
Junta de Freguesia de Paranhos

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

Festa de Natal
Dia 20 |14h30
Centro de Convívio da Gruta de Arca d'Água

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
Casa da Cultura de Paranhos

Oficina de Literacia para Adultos
4ª | 15h00-16h20
Casa da Cultura de Paranhos

Livros & Cª
5ª | 10h00-12h00
Casa da Cultura de Paranhos

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 17h30-19h30

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.

AVISO
Dia de Todos os Santos
Informamos que no dia 1 de novembro, o 
Cemitério de Paranhos estará aberto das 
8h00 às 18h00, e a secretaria do Cemitério 
das 9h30 às 16h30.
Para mais informações contacte os serviços 
do cemitério através do número 225 090 
867 ou do email cemiterio@jfparanhos.pt


