
Caros Concidadãos,
O Verão, período do ano de atividade e de atividades 
por excelência, chegou!
A sua chegada é sinónimo de um conjunto de 
programas promovidos pela Junta de Freguesia de 
Paranhos já aguardados com grande expetativa e 
entusiasmo. Desde logo com as Rusgas, com o Arraial 
de S. João e com o Passeio do 10 de junho.
Passados estes momentos de alegria, festa e convívio 
saudável, surgem as ansiadas Férias Desportivas para 
as crianças e jovens, os passeios e visitas para os 
séniores e as Festas em Honra de Nossa Senhora da 
Saúde, com toda a animação no Jardim de Arca de 
Água. Mais uma vez, teremos uma programação 
variada e de qualidade, em que uma vez mais, haverá 
espaço para artistas e coletividades da Freguesia.
O sucesso do programa cultural de proximidade, os 
projetos na área da educação, as iniciativas junto dos 
mais jovens e o apoio social aos mais carenciados, 
continuarão a seguir o seu rumo e em alguns casos, 
mais do que o programado!
O trabalho social da Junta de Freguesia continua a ser 
a nossa grande prioridade. E tem-se demonstrado 
muito válido, quer na promoção de iniciativas de 
combate ao isolamento social, quer no apoio a 
situações sociais de emergência.
A prática diária de uma política de proximidade e a 
atenção que dedicamos a todas as situações, sejam ou 
não de emergência, tenham ou não a ver diretamente 
com as nossas competências, é o rumo que temos 
vindo a seguir e que seguiremos, pois a finalidade 
última da política e o objetivo do nosso trabalho é 
contribuir decisivamente para a melhoria das 
condições de vida das pessoas!
Nestes primeiros seis meses de mandato, renovado 
pela confiança que depositaram em nós, podemos 
continuar a dizer com um misto de orgulho e sentido 
de responsabilidade que continuamos fiéis à nossa 
forma de gestão: rigorosa, transparente e ambiciosa.
Rigorosa porque temos controlada a receita e a 
despesa da Junta;
Transparente porque prestamos contas claras e temos 
todos os Planos e Orçamentos, bem como, todos os 
Relatórios e Contas, disponíveis para consulta nas 
plataformas informáticas que disponibilizamos aos 
cidadãos, sendo inclusivamente, das poucas Juntas de 
Freguesia que o fazem;
Ambiciosa porque nunca ficamos parados e quisemos 
ir sempre mais longe: mais projetos, mais atividades, 
mais apoios. 
Assim, da Juventude ao Lazer, da Cultura à Educação, 
da Ação Social ao Desporto, este período estival será 
cheio de novidades e de momentos altos para a 
Freguesia. Claro que contamos com a sua participação, 
envolvimento e alegria!
Sempre recusamos ser uma Autarquia meramente 
burocrática. A criatividade, a procura de 
novas soluções, a ambição de ir cada 
vez mais longe e o rigor são a pedra 
de toque da nossa atividade. 
Por si e para si.
Verão de qualidade é em 
Paranhos!
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Hidroginástica
Inscreva-se já para o próximo ano!
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Sessões de Terapia Assistida
por Animais na Areosa
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Convívio mensal entre idosos 

Como já vem sendo tradição, a Junta de Freguesia 
de Paranhos realizou o seu passeio anual para cerca 
de 1000 pessoas reformadas ou pensionistas da 
freguesia.
Este grande convívio sénior continua a proporcionar 
um dia diferente, onde reina a alegria, a 

Passeio Anual 10 junho

O programa “+Saúde Oral” promovido pela Junta 
de Freguesia de Paranhos em parceria com a Clínica 
Pedagógica de Medicina Dentária - Universidade 
Fernando Pessoa (UFP), tem permitido desde 
fevereiro de 2017 o acesso gratuito a cuidados 
primários de Saúde Oral, a cidadãos carenciados 
que residem na freguesia.
Após a pausa letiva, a Universidade irá dar 
continuidade às consultas e tratamentos dentários. 
Se reside na freguesia de Paranhos, 
independentemente da idade, e não apresenta 
rendimentos que lhe permitam o acesso aos 
cuidados de saúde oral, deverá dirigir-se ao Gabinete 
de Serviço Social desta freguesia, a partir de 17 de 
setembro, para uma avaliação sócio-económica, e 
posterior encaminhamento, com credencial de 
acesso.

+Saúde Oral regressa em setembro 
Os tratamentos gratuitos abrangidos neste 
protocolo são: extrações, restaurações, 
desvitalizações e destartarizações (limpezas). Estão 
excluídos os tratamentos ortodônticos (correções 
com aparelho), cirurgias complexas e próteses.
O Gabinete de Serviço Social tem o seguinte 
horário de funcionamento: segundas e quartas, das 
14h00 às 16h30, e terças e quintas, das 9h00 às 
12h30, ou através de envio de uma mensagem para 
o email: servico.social@jfparanhos.pt.

confraternização e a boa disposição entre todos os 
participantes, apesar deste ano a chuva não ter 
parado o dia todo.
O ponto de paragem obrigatória foi na cidade 
universitária, em Coimbra, para reforçar energias e 
provar um pastel de Santa Clara ou de Tentúgal.
O almoço convívio realizou-se na Quinta Dom 
Nuno, em Fátima, com uma apetitosa ementa, a que 
se seguiu um animado bailarico. 

Como já vem sendo habitual, o segundo trimestre 
do ano foi marcado pelos passeios de convívio 
mensal, promovidos pela Junta de Freguesia de 
Paranhos, para os Paranhenses.
No mês de abril a viagem foi ao norte do país, 
iniciando com a visita ao Forte de Valença, seguindo 
para Castro Laboreiro, que integra o Parque 
Nacional da Peneda-Gerês. Uma aldeia com um 
milenar e riquíssimo legado histórico, arqueológico  
e arquitectónico, como é o seu Castelo e as suas 
construções castrejas, que está na origem da raça 
canina: o cão de Castro Laboreiro. O almoço foi no 
Hotel Castrum Villae, especialistas nos pratos 
típicos da região. Na parte da tarde visitaram o 
Santuário da Nossa Senhora da Peneda, em Arcos 
de Valdevez, um lugar recôndito e de uma beleza  

única. 
Em maio os nossos seniores visitaram a vila 
portuguesa da Sertã, em Castelo Branco. Segundo 
a lenda, nas lutas ocorridas na conquista da 
Lusitânia, houve um ataque romano ao castelo. 
Nessa altura estava a esposa do chefe do castelo, 
de nome Celinda, a fritar ovos numa sertage 
(frigideira quadrada), ao saber da morte do marido, 
subiu às ameias do castelo e com este utensílio 
cheio de azeite fervente despejou-o sobre os 
atacantes para vingar a morte do marido e 
defender o castelo. A gastronomia não foi 
esquecida, e durante o almoço, no restaurante 
“Ponte Romana”, foi possível provar o maranho e o 
famoso bucho recheado, com diferentes carnes, 
arroz, ovos e pão.

Após o excelente almoço, o passeio continuou 
rumo a Castelo Branco, para uma breve visita pela 
cidade.
No mês das sardinhas assadas, o local escolhido foi 
fora do habitual. Este ano, a tradicional sardinhada 
organizada pela Junta de Freguesia de Paranhos, 
realizou-se em terras transmontanas, na Quinta das 
Covas, localizada na aldeia de Gimonde, em 
Bragança. A iniciativa contou com cerca de 200 
pessoas, que disfrutaram de um menu com queijo 
e enchidos da região, caldo-verde, carne e sardinha  
assada na brasa. Após o almoço houve tarde 
dançante, com muita animação e bailarico típico da 
comemoração dos santos populares.
Para setembro voltam os passeios mensais!
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Projeto Paranhos Sorridente – 2ª Fase (Sessões de Saúde Oral nas Escolas)

A Junta de Freguesia de Paranhos tem ao longo dos 
últimos anos, apostado na vertente social com a 
criação de vários projetos destinados ao apoio às 
famílias, principalmente as mais carenciadas. Um dos 
projetos que promovem anualmente é o Paranhos 
Sorridente.
Ao longo do ano letivo todas as crianças do 1º ano 
das Escolas Básicas da Freguesia, visitaram a Clínica 
Pedagógica da Faculdade de Medicina Dentária da 
UP e realizaram um rastreio dentário.
Desse rastreio resultou a avaliação da necessidade de 
tratamento dos dentes que através de um protocolo 
entre as duas instituições, poderão ser realizados a 
preços sociais, na Clínica da  FMDUP.
Como complemento do projeto durante os meses 
de abril, maio e junho os futuros dentistas 
deslocaram-se às escolas para sessões de informação 
( e motivação) sobre a importância da saúde oral no 
bem estar físico e psíquico das crianças, pois todos 
gostamos de ter um sorriso bonito!

A 16 de junho realizou-se o já tradicional 
piquenique de encerramento de mais uma 
edição do Projeto Entrelaçar.
Foram 8 meses de atividades: que relembramos: 
visita ao Quar tel da GNR, no Carmo; Workshop 
no Laboratório Aber to do IPATIMUP; Workshop 
musica em família “Vamos Cantar”, na Casa da 
Musica; Visita guiada ao Terminal de Cruzeiro do 
Por to Leixões; Visita guiada à Estação Litoral da 
Aguda e Workshop a Turma do Mar ; Visita guiada 
ao Jardim Botânico do Por to e por último, Visita 
guiada ao Museu do Futebol Clube do Por to. 
Foram atividades que permitiram a par tilha de 
novas experiências e saberes intergeracionais.
Durante o último encontro foi manifestado por 
todos a vontade de regressar para o próximo 
ano letivo e foram dadas sugestões para a 
próxima edição que com cer teza se irá 
concretizar.

Piquenique de encerramento do Projeto Entrelaçar 

O ultimo trimestre do Projeto Entrelaçar

No dia 21 de abril, o Projeto Entrelaçar levou pais e 
filhos a uma visita guiada pelo Jardim Botânico do 
Porto.
Com origens que remontam a 1837, o Jardim 
Botânico do Porto é um tesouro de biodiversidade, 
com variadíssimas espécies de plantas, muitas raras 
e/ou exóticas, estufas, lagos, jardins e muitas árvores 
centenárias.
O Jardim, inicialmente uma quinta, adquirida por 

João Henrique Andresen Júnior, que em 1895 a 
renova sendo então melhorados os seus famosos 
jardins - onde se mantém a ideia de colecionismo 
botânico - por influência de sua mulher, Joana 
Andresen.
Indissociável da Casa Andersen é a poetisa Sophia 
de Mello Breyner Andresen, que relembrará, nas 
suas obras infantis, os momentos vividos na quinta 
dos seus avós.
Durante aproximadamente uma hora e meia, pais e 
filhos circularam pelos três patamares do Jardim. No 
primeiro patamar, envolvendo a Casa Andresen, 
viram os jardins formais, separados pelas altas sebes 
de camélias centenárias. No segundo patamar, o 
jardim com diversos catos e plantas suculentas e 
onde encontraram uma estufa de catos, uma estufa 
tropical e a estufa de orquídeas. Finalmente, no 
patamar mais baixo, o arboreto, com a coleções de 
coníferas, plantas autóctones, o fetário e o maior 
lago do Jardim.
Uma manhã plena de história, flora e fauna para os 
sentidos!

Enquadrada no mês da sensibilização dos maus 
tratos, a Associação de Pais da Escola EB  Augusto 
Lessa levou a cabo, no passado mês de abril, ações 
de sensibilização sobre a Prevenção dos Maus 
Tratos Infantis. Dinamizada nas instalações deste 
espaço escolar, para além destas ações dirigidas 
aos alunos foi também dirigida aos pais, docentes, 
não docentes bem como à comunidade e teve 
como objetivo de consciencializar, informar e 
sensibilizar para a importância desta causa.  Num 
intuito de ampliar a marca desta ação, para além 
dos laços azuis oferecidos à entrada da escola e 
da sensibilização direta sobre a prevenção dos 
maus tratos infantis, foi, ainda, realizado um Laço 
Humano composto por crianças e elementos da 
comunidade educativa e que juntou mais de 200 
pessoas.

Escola Augusto Lessa associa-se à
Prevenção dos Maus Tratos
Infantis 
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Durante o segundo trimestre, a Casa da Cultura 
acolheu um leque diversificado de eventos, bastante 
distintos entre si e dirigidos a diferentes públicos. 
Tanto quanto possível, procura ir de encontro às 
várias sensibilidades e áreas de interesse dos 
paranhenses. 
Assim, aqui estiveram patentes diversas exposições, 
designadamente, “Trabalhos Digitais Feitos com o 
Rato”, de Vicente Brandão, “Jóias Artesanais”, de 
Manuela Lima Lobo, “Porto, uma Sátira Social”, de J. 
Paes, “Artes”, dos alunos finalistas de Artes Visuais 
da Escola Secundária Filipa de Vilhena e “AnimArte”, 
e de pintura, de Donzília Vasques. 
Para além disto, foram realizadas aulas 
experimentais gratuitas de Pilates / Streatching e de 
Danças Africanas, promovidas pelos Estúdios de 
Dança de Paranhos, uma aula aberta de Taiji, 

Uma Casa da Cultura cheia de Vida 

promovida pela Escola FreeFlow Arca D’`Água e o 
curso “Compostagem lá em Casa” promovido pela 
Lipor, com entrega de um compostor aos 
participantes. No que concerne à apresentação de 
livros, Maria Las Casas deu a conhecer o livro “Um 
Braçado de Estrofes”, num evento que contou com 
a participação da “Troupe de Palavras Vivas”. 

Para além disto, na última sexta-feira dos meses de 
abril e de maio foram realizadas as sessões do 
projeto “Porque Hoje é Sexta…”, dinamizadas pelo 
Grupo Coral dos Professores do Porto. Sempre 
com um tema diferente e com algumas surpresas, 
estes encontros têm vindo a cativar um número 
bastante apreciável de interessados. 
O TIPAR, Teatro Independente de Paranhos, 
apresentou em junho a peça “Z-MEN”, com 
encenação de Ricardo Alves, que proporcionou uma 

experiência cultural diferente, no auditório da Casa 
da Cultura. Foi criado um ambiente de Café Teatro, 
muito acolhedor, onde foi  transmitida a mensagem: 
“Ou os super-heróis não existem e somos nós que 
temos de lutar pelo que queremos ou, pelo 
contrário, dentro de cada um de nós existe um 
super-herói.” 
Paralelamente, continuaram a decorrer no auditório 
as aulas livres de diversas atividades, destacando-se 
o curso de pintura, que reiniciará em setembro, com 
novo horário. É ainda de salientar a introdução de 
novas atividades no plano de formação para 
2018/19, tais como: aulas de Guitarra Clássica e 
Bandolim, Xadrez e Pilates.
Por tudo isto, não faltam motivos para visitar ou 
frequentar a Casa da Cultura…

A Junta de Freguesia de Paranhos, no âmbito das 
comemorações do Dia Mundial do Livro, 23 de abril, 
realizou mais uma Feira do Livro Solidária. Esta 

“Books Help”, Feira do Livro Solidária 
> CULTURA

decorreu na Av. dos Combatentes da Grande 
Guerra, nos dias 21 e 22 de abril, e prolongou-se até 
3 de maio na Casa da Cultura. 

Embora as condições climatéricas tenham obrigado 
ao cancelamento da atuação do Grupo Coral dos 
Professores do Porto no sábado, o domingo foi bem 
mais ameno, sendo possível presentear os mais novos 
com uma graciosa apresentação de Eduardo Roseira 
e, ainda, convidar todos quantos visitavam a Feira a 
assistirem à atuação da Academia de Música de 
Costa Cabral. Graças à generosidade de todos 
quantos participaram nesta iniciativa “Books Help”, 
os géneros alimentares doados e o valor angariado 
reverteu a favor da Loja Social de Paranhos.

Localizado em pleno Estádio do Dragão e com a 
entrada assinalada por uma estrela azul de grandes 
dimensões, o Museu do Futebol Clube do Porto 
ofereceu a pais e filhos uma impressionante visita a 
120 anos de história do Clube e da cidade do 
Porto.
À entrada no Museu o simpático guia apresentou 
a Valquíria Dragão, instalação da autoria da artista 
plástica Joana Vasconcelos (englobando dezenas de 
taças/troféus e outros elementos ligados ao clube 
(como cachecóis) e agraciou-nos os participantes 
com uma breve visita ao relvado do estádio, para 
as fotografias “da praxe”.

Visita guiada ao Museu Futebol Clube do Porto (19 de maio  e 9 de junho)
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Seguiram-se centenas de taças e troféus (apenas 
uma parte da totalidade do espólio do clube), uma 
exposição interativa, bem como o holograma do 
mítico presidente do clube portuense, Jorge Nuno 
Pinto da Costa, para delicia dos presentes.
Uma réplica do autocarro utilizado nos festejos de 
uma conquista, uma réplica do antigo balneário do 
estádio, uma baliza de futebol em dimensão real, 
para além de dezenas e dezenas de artigos, com 
destaque para os equipamentos, das mais diversas 
modalidades, fizeram os “corações azuis e 
brancos” bater mais forte de emoção.



No segundo trimestre deste ano, foram realizadas 
três sessões do projeto “Fado à porta!”, 
designadamente, nas escolas do 1.º ciclo de Augusto 
Lessa e da Caramila, assim como na Casa do 
Salgueiros, esta última com a sala de eventos 
absolutamente repleta. 
Quanto ao projeto “A Poesia anda no ar...Fora de 
portas”, foram realizadas sessões na Confeitaria Doce 
Alto, no Café Cenáculo e na Confeitaria Pérola Jovem. 
Em todos estes  momentos foi dada ao público 
presente a possibilidade de participar ativamente na 
iniciativa, lendo textos seus ou de outros autores à sua 
escolha. 
O Pelouro da Cultura, em parceria com o Rancho 
Folclórico de Paranhos, levou a efeito a  XVIII Feira 
Rural à Moda Antiga, no Jardim de Arca d’Água, no fim 
de semana de 26 e 27 de maio. Esta edição constituiu 
um êxito, contando com mais expositores e visitantes, 
comparativamente às suas últimas edições. Estão de 
parabéns todos aqueles que contribuíram para esta 
iniciativa, em defesa História e das Tradições da 
freguesia! 
Porque o bom tempo vai-se fazendo sentir, também 
houve oportunidade para se realizarem dois 
concertos ao ar livre, dinamizados pela Academia de 
Música de Costa Cabral, no dia 16 de junho, nos 
parques infantis do Amial e da Areosa. 

A cultura de proximidade: 
uma “imagem de marca” 
deste Pelouro. 
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Em abril, beneficiados pela proximidade, visitaram a 
Estação de S. Bento e a Igreja e Torre dos Clérigos, 
concretizando-se assim, a  “Rota dos Azulejos” e a 
“Rota da Arquitetura” (anteriormente cancelada por 
razões climatéricas). Na primeira, o professor Rui 
Carreira apresentou a contextualização histórica e 
arquitetónica deste edifício notável do início do 
século XX. A explicação das cenas e episódios da 
História de Portugal, retratados nos painéis de 
azulejos patentes no átrio, fez admirar ainda mais a 
Estação Ferroviária de S. Bento, considerada em 
2001, pela revista de turismo e lazer 
“Travel+Leisure”, uma das 16 mais bonitas do 
mundo. Subida a Rua dos Clérigos, realizou-se a visita 
ao Museu da Irmandade dos Clérigos, onde foi dada 
a conhecer a sua história e a do famoso arquiteto 
Nicolau Nasoni, sendo possível admirar diversas 
coleções de arte religiosa, com peças datadas do 
século XIII ao século XX, de pintura, mobiliário, 
escultura, ourivesaria e paramentaria. A visita 
terminou, como não podia deixar de ser, com a 
subida à Torre, onde se pode usufruir da vista da 

Um Mês... Uma visita! 
ribeira do Porto até à Foz, a mais de 75 metros de 
altura.
Em maio, percorrendo a “Rota dos Jardins”, 
realizamos uma visita guiada ao Jardim Botânico do 
Porto, onde foi dada a conhecer a sua história, desde 
que foi instalado na então chamada Quinta do 
Campo Alegre,  em 1951, pela Universidade do 
Porto. Este, assume importância pela sua vertente 
botânica, dado possuir um conjunto significativo de 
espécies raras, nomeadamente espécies exóticas. É 
ainda representativo das quintas de recreio do Porto 
oitocentista e é também um espaço literário. Trata-se 
de um lugar de referência na vida e na obra da 
escritora Sophia de Mello Breyner Andresen, sendo 
possível imaginá-la escondendo-se entre as camélias. 
Seguindo a “Rota do Românico”, visitou-se a Igreja 
de São Martinho de Cedofeita, mais uma vez guiados 
pelo professor Rui Carreira. Esta é um exemplar 
invulgar de arquitetura religiosa, românica. Foi 
contada a lenda que está relacionada com a 
construção da mesma, que remonta ao rei suevo 
Teodomiro e ao ano de 559.

> CULTURA

> EMPREENDEDORISMO

A Freguesia de Paranhos ciente da necessidade de 
estímulo ao empreendedorismo, desde 2009, tem 
ao dispor programas, serviços e ferramentas na sua 
Unidade Empresarial de Paranhos (UP!), que 
recentemente adotou uma nova imagem.

Paranhos promove o dinamismo e o empreendedorismo social 

O UP! é um espaço estratégico para a 
implementação de novas empresas, 
disponibilizando os recursos necessários para o 
crescimento e solidificação das mesmas. Para além 
do espaço de “cowork”, conta com nove gabinetes 
individuais, ocupados com diferentes empresas, 
desde o ramo da construção, passando pelo social 
e indo ao encontro das novas tecnologias. Também 
tem duas salas de formação e uma sala de eventos 
polivalente, onde são realizadas diversas iniciativas, 
para além de um extenso e agradável espaço 
exterior. O serviço de caixa postal (domiciliação de 
empresa) é outra valência prestada pelo UP!, que já 
conta com mais de 50 registos.

Para mais informações sobre o UP! poderá 
contactar por email uep@jfparanhos.pt ou por 
telefone 225 084 740.
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Dia Mundial da Criança 
na USF do Covelo 

No dia 1 de junho, o USF do Covelo, em parceria 
com a Junta de Freguesia de Paranhos, celebraram o 
Dia Mundial da Criança, com os alunos do 5º ano da 
EB2,3 de Paranhos. A atividade iniciou com uma 
sessão de sensibilização para o combate à obesidade 
e para a importância da prática de atividade física ao 
ar livre, com o tema “Uma nova/velha tecnologia: 
iFora”, também foram aboradadas as vantagens do 
cumprimento do Plano Nacional de Vacinação.
Após a sessão de sensibilização, as crianças tiveram a 
oportunidade de visitar as instalações da unidade de 
saúde e praticar jogos tradicionais, como o salto à 
corda, o jogo do elástico, o salto com saco de 
serapilheira, o Hula-hoop, entre outros. Todas as 
crianças receberam um lanche, patrocinado pela 
Junta de Freguesia, um panfleto sobre a vacinação e 
um certificado de participação. Uma manhã cheia de 
conhecimento e diversão, apesar do dia cinzento!

> CULTURA

Não raras vezes, um texto poético esbarra na 
compreensão de seu leitor, que pode 
subaproveitar a sua musicalidade e suas metáforas. 
Por isso, a poesia depende da perceção de quem 
lê o poema e só existe se percebida – e sentida – 
pelo recetor. Os dinamizadores do projeto, Ana 
Roseira, Eduardo Roseira e Maria de Lourdes dos 
Anjos, são exímios na transmissão de emoções e 
sentimentos.
No mês de Abril foi homenageada Laura Justino, 
ilustre paranhense. Começou a escrever poesia 
aos 14 anos mas só aos 55 a tornou pública, 
declamando-a em casas de fado, coletividades, 
restaurantes e outros. De um modo simples mas 
intenso, a sua poesia é realmente um conjunto de 
retalhos da vida.
Carla Valente foi a ilustre convidada da sessão de 
poesia de maio. Também ela paranhense, fala 
sobre a intensidade do SER e do compromisso 
com a verdade. Recebeu vários prémios e 
menções honrosas na área da literatura. Está 
ligada ativamente a causas humanitárias desde a 
sua juventude. Escreve para despertar 
sentimentos nos outros e para os fazer felizes. 

A poesia anda no ar... 

Em junho, presenciamos uma conversa (utilizando 
as palavras do convidado Arnaldo Trindade) entre 
“os conspiradores bonfinenses”. Com a Casa cheia, 
a tarde prometia momentos enriquecedores e 
assim aconteceu, abordando-se temas como o 
amor, a liberdade, as teias da alta sociedade 
portuense, ou a vida na ilhas do Porto, entre 
outros. Foi também homenageado o poeta Kim 
Berlusa, que nos deixou recentemente.

Exposição “Porto, Uma Sátira Social” na Casa da Cultura de Paranhos

> AÇÃO SOCIAL

No ano letivo 2017/18, a Junta de Freguesia de 
Paranhos proporcionou à sala de recursos da 
Educação Especial da Escola Básica da Areosa, 
através dum protocolo de terapia assistida por cães, 
em parceria com a Associação Ladra Comigo.
Quinzenalmente, duas técnicas acompanhadas das 
cadelas terapeutas, estiveram em sala. Inicialmente, a 
relação dos alunos com as cadelas era de receio e 
alguns até as rejeitavam. A ternura dos animais e a 
paciência das terapeutas foi uma constante. Por isso, 
gradualmente, os receios e rejeições foram 
desaparecendo.  A interação tornou-se perfeita, 
recíproca e notava-se a alegria e felicidade quer nos 
alunos, quer nos animais. Entusiasmados, os alunos 
estavam sempre atentos ao dia em que as suas 
“amigas caninas” os vinham visitar, sendo o momento 
da chegada destas sempre motivo de grande 
entusiasmo. Começaram a interagir reciprocamente, 
agora já treinando habilidades. Isto proporcionou aos 
discentes descomprimirem e modelarem os seus 
comportamentos.
No dia 14 de junho, foi o momento dos alunos 
apresentarem o benefícios desta terapia da qual 
tiveram o privilégio de usufruir. Será com toda a 
certeza uma atividade que se irá manter no próximo 
ano letivo nesta escola.

Terapia Assistida por Animais

> CULTURA

No dia 16 de Junho o Grupo Coral dos Professores 
do Porto festejou o seu 30ºAniversário. 
Completaram-se 30 anos desde que em 1988 um 
grupo de professores que gostavam de cantar decidiu 
se constituir em associação sem fins lucrativos.
Alguns elementos que testemunharam esse 
importante passo, sopraram as velas do bolo, mas 
também o sócio mais recente, pois muitos se lhe 
juntaram.
A Direção tem procurado manter bem viva a 
iniciativa dos membros fundadores, com o apoio 
inestimável da Junta de Freguesia de Paranhos, Escola 
Secundária António Nobre, e a Paróquia de S. 
Veríssimo na pessoa do seu Pároco, Senhor Padre 
Manuel Martins.
Foi muito gratificante acolher, para marcar esta data, o 
Orfeão Portuscale, Grupo Desportivo do BPI. 
Agradecemos à Junta de Freguesia de Paranhos que 
nos recebeu no Auditório Horácio Marçal para 
realizar o nosso concerto de Aniversário e nos tem 
dado o seu apoio incondicional.

30º Aniversário do Grupo Coral
dos Professores do Porto

José Barros da Costa, ilustre paranhense, foi 
presidente da Comissão Administrativa da Junta de 
Freguesia de Paranhos, no período entre 1974 e 
1976 e pertenceu à Mesa da Assembleia de 
Freguesia após as primeiras eleições autárquicas. 
Este colecionador de arte expôs na Casa da Cultura 

várias colagens do artista J. Paes, contendo 
elementos de crítica social e política. As obras  
integravam a exposição  “Filhos da Fruta”, cancelada 
em 2014 pelo Conselho Regional da Ordem dos 
Médicos, a três dias do seu início. De acordo com o 
colecionador, tratou-se de uma verdadeira “censura 
estética”. As criações mais polémicas seriam 
Oporto Cidade com Tomates (que mostra a Torre 
dos Clérigos rodeada pelo fruto) Os Filhos da Pauta 
a Cantar a Canção dos Filhos da Fruta, Filhos da 
Mátria ou Filhos da Pátria. As obras apresentam 
imagens de dezenas de políticos portugueses 
marcantes no últimos vinte anos, entre os quais 
Durão Barroso, Jorge Sampaio, Paulo Portas, 
Santana Lopes, José Sócrates, entre outros, 
rodeados por banqueiros, empresários e outras 
personalidades. São abordados ainda temas como 
as questões de género, a religião e o futebol. Com 
esta exposição o colecionador pretendeu despertar 
nos cidadãos um olhar crítico sob a sociedade em 
que vivemos. 
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O GIP presente na Junta de Freguesia de Paranhos, 
em estreita articulação com o IEFP, presta um 
serviço de apoio à empregabilidade através das 
seguintes ações: apoio à procura ativa de emprego 
e desenvolvimento de atitude empreendedora; 
divulgação de medidas de apoio ao emprego, 
formação profissional e encaminhamento de 
utentes; apoio na elaboração de curriculum e 
resposta a ofertas de emprego;
O Gabinete de Inserção Profissional está sediado 
no edifício sede da Junta de Freguesia. Pode 
contactar pessoalmente, dentro do horário de 
atendimento, ou via email: gip@jfparanhos.pt.

Gabinete de Inserção Profissional
em Paranhos 

> CEMITÉRIO E AMBIENTE

Projeto JUNTAr aprovado pelo Fundo Ambiental 

Recentemente a Junta de Freguesia de Paranhos 
apresentou um projeto ao Fundo Ambiental no 
âmbito da Economia Circular, que visa promover 
modelos de negócio assentes na economia 
colaborativa e de partilha, na promoção e 
valorização de recursos locais, visando a utilização 
mais eficiente os recursos e a sensibilização da 
população para a sustentabilidade da sociedade em 
que se insere.

> DESPORTO

> DESPORTO

No passado dia 16 de junho, decorreu o Torneio de 
Futebol Juvenil do Sporting Clube da Cruz, de 
encerramento da época 2017/2018, com o apoio da 
Junta de Freguesia de Paranhos.
Mais de uma centena de crianças, dos escalões, 
benjamins e infantis, participaram no torneio que 
decorreu no Campo do Outeiro. Para além dos 
atletas da casa, contou com a participação do Clube 
Atlético de Rio Tinto, do Sport Clube de Rio Tinto e 
do Ramaldense.

Entre os dias 25 e 29 de junho, o Clube Sportivo 
Nun'Álvares promoveu o XXVII Open Juvenil, na 
categoria de Sub 16 de nível B, numa parceria 
com a Junta de Freguesia.
Foi um momento incontornável do ano 
desportivo, com uma prova emblemática dos 
escalões de formação de ténis, que engloba as 
modalidades de Masculinos/Femininos e 
Singulares/Pares.

Torneios de Futebol e de Pesca
Desportiva  

No mesmo fim-de-semana, também decorreu o 
Torneio de Pesca Desportiva de Paranhos, 
organizado pelo Futebol Clube Amial e Regado, em 
parceria com a Junta de Freguesia de Paranhos.

> LAZER

Pelo sétimo ano consecutivo realizou-se o Arraial de 
S. João no Largo do Campo Lindo. Esta iniciativa 
promovida em conjunto com os comerciantes, os 
escuteiros e a Junta de Freguesia, já é uma referência 
nas festividades do S. João em Paranhos. Para além 
do grande arraial popular, não faltaram as sardinhas, 
as fêveras, o caldo verde, a música e o 
fogo-de-artifício. Foi em ambiente familiar, que várias 

Bailes de S. João em Paranhos  
> AÇÃO SOCIAL

centenas de pessoas se divertiram e conviveram, que 
é já uma tradição em Paranhos.
Ao longo do mês de junho, a Junta de Freguesia de 
Paranhos promoveu um conjunto de bailes de S. 
João, em diferentes espaços de freguesia. Esta 
iniciativa foi muito bem recebida por todos, 
permitindo relembrar as festas sajoaninas de outros 
tempos.

Nessa perspetiva foram identificadas algumas 
oportunidades de sensibilização para os aspetos 
ambientais e de promoção de modos de consumo 
mais sustentáveis, tendo sido elaborado um plano 
de ação que obteve aprovação e respetivo 
financiamento através projecto JUNTAr, tendo sido 
a Junta de Freguesia de Paranhos a única do 
Município do Porto a tomar esta iniciativa e a 
primeira colocada ao nível do Distrito.
Este projeto visa sobretudo a revitalização do 
Mercado do Covelo através da promoção da sua 
utilização contínua pelos comerciantes locais, 
explorando a proximidade com a comunidade através 
do comércio de bens de um modo sustentável com 
preocupação ambiental; serão também realizados 
diversos eventos e iniciativas que dinamizem o espaço 
e que promovam a Economia Circular, sobretudo 
através de feiras temáticas de trocas, oficinas abertas 
de reutilização e ações formativas.

XXVII Open Juvenil - CSNA



Atividades para o próximo trimestre!
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SETEMBRO

A Poesia anda no ar... com Aida Dinis Sampaio 
e Maria Beatriz Santos
Dia 1 | 16h00
Entrada livre
Casa da Cultura de Paranhos

Fado à Porta
Dia 7 | 17h00
Entrada livre
Núcleo Desportivo do Bairro do Bom Pastor 
(Bloco 9, Cave)
 
Exposição de Pintura “Olhares” (in)Comuns”
De 8 a 26
De Rui Nunes
Entrada livre
Casa da Cultura de Paranhos

Passeio Mensal a Fátima
Dia 13 – Inscrição
Dia 20 – Saída da Junta
Dia 25 – Saída do Regado
Dia 27 – Saída da Areosa
Recenseados em Paranhos
Custo: 15,00€ (almoço incluído)
Auditório da Freguesia de Paranhos

A Poesia anda no ar... fora de portas!
Dia 15 | 16h30
Entrada livre
Confeitaria Nobre (Rua Aval de Cima, 159 - 
Porto)

AnimArte | Bairros de S. Tomé e Carriçal
Dia 15| 21h30
Parceria AOSL
Entrada livre
Rua das Berlengas
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CONTACTOS

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.

Subscreva a nossa newsletter 
através do e-mail: 
gci@jfparanhos.pt e fique a par de 
todas as atividades e projetos!
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
Tel.: 225 020 046
Telm.: 938 821 958

AGOSTO
Lançamento do Livro de Poesia “Tons da vida”
Dia 21 | 21h00
De Ana Carita
Entrada Livre
Casa da Cultura de Paranhos

“Porque hoje é sexta...”
Dia 27 | 18h00
Grupo Coral dos Professores do Porto
Entrada livre
Casa da Cultura de Paranhos

Exposição “Os talentos e a arte”
Dia 27 a 4 Outubro
Do Grupo Coral dos Professores do Porto
Entrada livre
Casa da Cultura de Paranhos

Um Mês... Uma Visita!
Dia 28 | 14h30 (J.F. Paranhos)
Rota do Liberalismo – Obelisco da Praia da 
Memória (Leça da Palmeira)
Custo: Gratuito
Inscrição: Casa da Cultura de Paranhos

ATIVIDADES PERMANENTES

HIDROGINÁSTICA
Inscrições abertas na Junta de Freguesia de 
Paranhos

AULAS LIVRES 2018-2019
Encontram-se abertas inscrições para as Aulas 
Livres 2018-2019, na Casa da Cultura de 
Paranhos:
Pilates | Xadrez | Música | Yoga | Pintura | 
Estórias da História | Visitas Guiadas ao Porto | 
Francês | Alemão | Inglês | Espanhol | Italiano | 
Português para Imigrantes 

As aulas iniciam a 10 de setembro de 2018, 
com limite mínimo de 10 inscritos e máximo 
de 20 inscritos.


