
Caros Concidadãos,
Estamos, por esta altura, a concluir o primeiro ano 
deste mandato 2017 / 2021. É o tempo certo para 
fazermos um balanço do trabalho realizado até 
agora e perspetivar os projetos que estão neste 
momento em preparação para o futuro.
À semelhança dos mandatos anteriores, temos 
mantido o nosso programa eleitoral bem presente 
no dia-a-dia do Executivo, de forma a assegurar 
total empenho no cumprimento das metas 
definidas para o mandato. 
Ao longo deste ano, mantivemos o rumo do 
trabalho que temos desenvolvido em Paranhos, 
concretizando os projetos, as atividades e as 
iniciativas com as quais, os Paranhenses já se 
familiarizaram e às quais aderem de forma 
expressiva.
Estrategicamente reforçada, está também a parceria 
com a PSP – Esquadra do Bom Pastor, no âmbito do 
programa de Policiamento de Proximidade. Para 
além do “Idosos em segurança” e do “Comércio 
seguro”, também agora a equipa do “polo 
universitário” tem um telemóvel disponível com um 
número público de acesso facilitado aos 
beneficiários destes projetos.
Ao nível do património edificado da Junta de 
Freguesia, avançamos já com a reabilitação exterior 
da Casa da Cultura: telhado novo, intervenção nas 
fachadas com substituição de caixilharias e portas, 
entre outras intervenções. Segue-se a Capela 
principal do Cemitério de Paranhos e, no próximo 
ano, uma intervenção/remodelação na secretaria do 
Cemitério. A conservação dos nossos edifícios é um 
dever de zelo, mas também permite melhores 
condições de prestação de serviço público à nossa 
comunidade. 
Estamos também perto da conclusão do projeto do 
Crematório e em fase de projeto e de avaliação 
está a hipótese de avançarmos para a colocação de 
um sistema fotovoltaico, amigo do ambiente, para 
produção de energia e redução dos consumos 
elétricos no edifício sede da Junta de Freguesia.
Entre outras novidades, no passado mês tivemos o 
habitual regresso às aulas. No que depende da Junta 
da Freguesia de Paranhos, particularmente ao nível 
dos ATL, procuramos solidificar e reforçar a 
qualidade do serviço prestado. 
De salientar igualmente o trabalho constante de 
sensibilização junto da Câmara do Porto, 
nomeadamente, no que concerne à necessidade de 
intervenção nos arruamentos e pavimentos, bem 
como no reforço urgente da limpeza das ruas, 
contentores e recolha do lixo.
É nosso desígnio trabalhar de forma honesta, 
transparente e empenhada para podermos 
proporcionar o melhor a todos os Paranhenses.    
Tal aspiração obriga-nos a ter uma 
visão inovadora e direcionada a 
novos horizontes, pois só assim, 
podemos fazer de Paranhos uma 
Freguesia da qual todos se 
orgulhem. 

Contamos consigo!
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No dia 8 de agosto, o Presidente Alber to 
Machado teve o prazer de acompanhar o 
grupo “Marias Corações de Por tugal” numa 
visita ao Ser viço de Pediatra do Hospital de 
São João.
A visita decorreu no âmbito do Ano Europeu 
do Património Cultural e do Projeto 
Marinheiros da Esperança, e teve como 
enfoque a visita das Misses das Comunidades 
Luso-descendentes da Alemanha, Reino Unido, 
Suíça e Luxemburgo, num dia de cariz solidário 
e de for te ligação a Por tugal das Comunidades 
emigradas.

Visita à Pediatria do
Hospital de S. João
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Passeio a Fátima

No âmbito da iniciativa “Passeios Mensais”, a Junta 
de Freguesia de Paranhos organizou mais um 
passeio a Fátima, que face à grande afluência de 
Paranhenses teve de ver aumentado o número de 
viagens inicialmente planeadas.
Neste passeio foi possível visitar o Santuário de 
Nossa Senhora do Rosário de Fátima, local de 
peregrinação e turismo religioso, que faz memória 
do seu acontecimento fundante, as aparições de 
Nossa Senhora aos três pastorinhos em 1917. O 
almoço decorreu no restaurante do Hotel Aleluia, 
onde foi possível viver momentos de 
confraternização entre todos os participantes.
Os “Passeios Mensais” visam promover uma 

oportunidade de encontro, partilha e convívio, 
para além de ser um ótimo meio de combater a 
solidão junto dos mais seniores. Procura-se ainda, 
no decurso dos “Passeios Mensais” que decorrem 
ao longo do ano, permitir a oportunidade única de 
conhecer ou voltar a visitar outras localidades, 
sendo também um excelente contributo para o 
enriquecimento cultural dos participantes.
Esta atividade está aberta a todas as pessoas 
recenseadas na Freguesia de Paranhos, e tem um 
custo de 15€, com almoço e transporte incluídos.
Esteja atento à agenda e participe nos próximos 
passeios.
 

Terminaram muito recentemente obras de 
reabilitação do edifício da Casa da Cultura, 
propriedade da Freguesia de Paranhos. A 
reabilitação deste equipamento, ao nível das 
fachadas, traduziu-se na limpeza do granito, 
reparações nas cerâmicas, colocação de capoto e de 
barramento armado, substituição de todas as 
caleiras e tubos de queda, colocação de telas de 
impermeabilização.
Ao nível do telhado foi aplicado um isolamento 
térmico, reparada a estrutura de suporte e colocada 
nova telha, mantendo o estilo tradicional Português. 
Também no interior do edifício foram efetuados 
alguns serviços de eletricidade, bem como de 
pichelaria e pintura. Uma parte significativa do 
investimento realizado foi a substituição de todas as 

Reabilitação da Casa da Cultura de Paranhos
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janelas e portas, bem como do vão posterior 
envidraçado.
O Presidente da Junta, Alberto Machado refere que 
"este mandato assumimos o compromisso de cuidar 
do nosso património edificado, estamos a cumprir 
esse objetivo dotando, neste caso, a Casa da Cultura 
de maiores condições de conforto para as centenas 
de pessoas que usam diariamente este equipamento 
da Junta de Freguesia, e corrigindo problemas 
estruturais no telhado que estavam a contribuir para 
a degradação do imóvel. Também ao nível das 
caixilharias, existiam graves problemas com janelas 
empenadas, com fissuras que permitiam a entrada 
do frio e o grande vão posterior do edifício, uma 
fachada quase toda em vidro, estava a permitir a 
entrada de água e frio face ao empeno da 
estrutura.". Num investimento de cerca de 70 mil 
euros, a Casa da Cultura já abriu portas para servir 
toda a Comunidade.

Visita de estudo
à Junta de Freguesia 

No dia 13 de setembro, o Presidente da Junta de 
Freguesia de Paranhos, Alberto Machado, recebeu 
um grupo de formandos do curso de 
aprendizagem, promovido pela ANJE - Associação 
Nacional de Jovens Empresários.
Esta visita de estudo foi integrada no módulo de 
"Economia – Estado como regulador da atividade 
económica", no qual se abordaram questões 
relacionadas com o papel do Estado na sociedade, 
onde foi possível explicar de forma simples a 
estrutura organizacional do Estado e o papel de 
cada um dos níveis de poder existentes.
O Presidente da Junta aproveitou para esclarecer 
sobre o tipo de intervenção que a Junta de 
Freguesia tem na sua Comunidade. 
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Gabinete de Inserção
Profissional

Sabia que a Junta de Freguesia de Paranhos tem um 
Gabinete de Inserção Profissional (GIP) que 
disponibiliza ofertas de emprego, ações de 
qualificação profissional e apoio na preparação para 
entrevistas de trabalho, bem como do seu 
curriculum vitae ?
O GIP tem como objetivo o apoio a adultos 
desempregados até à sua (re)integração no 
mercado de trabalho, bem como o apoio a 
entidades empregadoras, através de candidaturas a 
medidas ativas de emprego e divulgação de ofertas 
de emprego.
O GIP da Junta de Freguesia de Paranhos 
proporciona atendimentos personalizados todas as 
segundas e sextas, entre as 9h00 e as 12h30, e todas 
as quartas e quintas, entre as 14h00 e as 16h30, 
presencialmente no edifício sede da junta, na Rua 
Álvaro Castelões, 811, ou através do email: 
gip@jfparanhos.pt.

No passado dia 11 de julho, a Junta de Freguesia de 
Paranhos em parceria com a Associação Portuguesa 
de Medicina Dentária Hospitalar (APMDH) e a 
Unidade Móvel de Estomatologia e Medicina 
Dentária (UMEMD) da Liga Portuguesa Contra o 
Cancro - Núcleo Regional do Norte, promoveu um 
dia de consultas gratuitas de diagnóstico precoce de 
cancro oral, nas instalações da Junta de Freguesia de 
Paranhos.
Esta iniciativa pretendeu sensibilizar a população 
para a prevenção do cancro oral, detetar, 
acompanhar e encaminhar precocemente as 
situações suspeitas, envolvendo toda a comunidade 
no sentido da despistagem precoce, e contou com a 
participação de dois médicos especialistas em 
Medicina Dentária, sob a orientação do Prof. Doutor 
João Leite-Moreira.

Diagnóstico Precoce 
de Cancro Oral

Esterilização
de Animais

A Junta de Freguesia de Paranhos irá dar continuidade 
ao Programa de Esterilização de Animais, em parceria 
com a Associação MIACIS – Proteção e Integração 
Animal.
A sobrepopulação de animais, quer no espaço público 
quer em propriedades privadas, é um problema que 
obriga a uma intervenção urgente, que passa pelo 
controlo de animais em risco, nomeadamente a sua 
esterilização.
A esterilização é a alternativa ética e a única eficaz 
para proteger os animais e controlar o aumento da 
população.
Em 2017, esta autarquia comparticipou a esterilização 
de aproximadamente 100 animais de companhia de 
famílias carenciadas. Para mais informações deverá 
contactar o Gabinete de Serviço Social desta 
Autarquia.

+ Saúde Oral

O Programa “+ Saúde Oral”, promovido pela Junta 
de Freguesia de Paranhos e a Clínica Pedagógica de 
Medicina Dentária da Universidade Fernando 
Pessoa, reiniciou após as férias escolares.
O “+ Saúde Oral” destina-se a todos os cidadãos 
(adultos e crianças), residentes nesta freguesia, que 
apresentem uma situação económica desfavorável 
ao acesso aos cuidados na área da saúde oral.
Este programa possibilita o acesso totalmente 
gratuito a cuidados primários de Saúde Oral, 
nomeadamente extrações, restaurações, 
desvitalizações e destartarizações.
Cerca de 650 Paranhenses carenciados já 
beneficiaram deste apoio. Para mais informações 
deverá contactar o Gabinete de Serviço Social 
desta Autarquia.
 

Terapia Assistida por Animais 

A Junta de Freguesia de Paranhos, no ano letivo 
anterior, proporcionou às salas de educação 
especial das escolas EB1 S. Tomé, EB 2,3 da Areosa 
e EB 2,3 Pêro Vaz de Caminha terapia assistida 
por cães, em colaboração com a Associação Ladra 
Comigo, beneficiando cerca de 30 alunos.
A Terapia Assistida por Animais tem como 
objetivo melhorar o desenvolvimento social, 

emocional, físico e cognitivo. Promove a saúde 
física através da diminuição da solidão e da 
depressão, a diminuição da ansiedade e um 
aumento do estímulo para a prática de exercícios.
É com satisfação que podemos garantir neste ano 
letivo (2018/2019) a continuação desta atividade 
nestas escolas, pois foi notório os benefícios para 
os alunos.
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Teleassistência
Atendendo ao crescente número de idosos na 
freguesia de Paranhos, e a preocupação desta Junta 
com o isolamento desta população, continuamos a 
apostar do Serviço de Teleassistência.
Trata-se de um serviço de teleassistência 24 horas, 
direcionado a pessoas idosas ou dependentes.
Com um pequeno dispositivo de fácil utilização, 
garantimos uma atenção permanente nas 24 horas 
do dia e nos 7 dias da semana, tanto dentro como 
fora da habitação, a um custo reduzido. Para mais 
informações deverá contactar o Gabinete de 
Serviço Social desta Autarquia.

> EDUCAÇÃO

ATL Férias Divertidas e Regresso às Aulas

No período das pausas letivas dos meses de verão, a 
Junta de Freguesia promoveu diversas atividades 
para os mais novos nos seus ATL.
O ATL Férias Divertidas, que decorreu do final do 
ano letivo até ao dia 31 de julho, incluíu várias idas à 
praia, atividades em espaços verdes, sessões de 
culinária e de cinema, muitas atividades desportivas, 
expressão musical, entre outras.
As férias de verão nos ATL da Freguesia foram 

> AÇÃO SOCIAL

Movimento Zero Desperdício

A Associação DariAcordar promove desde 2012 a 
recuperação de excedentes alimentares 
confecionados nos refeitórios, cantinas, hotéis, 
supermercados, máquinas de vending, que estão em 
boas e adequadas condições para o consumo 
humano.
A Associação promove o Movimento Zero 
Desperdício através da ideia da replicação com vista 
ao impacto social, motivo pelo qual a Junta de 
Freguesia de Paranhos se associou à DariAcordar a 
fim de incrementar a resposta às carências 
alimentares de inúmeras famílias da freguesia, em 
situação de vulnerabilidade socioeconómica, tendo 
sido possível, até à data apoiar mais de 150 famílias.
A Junta de Freguesia de Paranhos garante todas as 
condições de logística e de higiene e segurança 
alimentar para que o movimento Zero Desperdício 

em Paranhos seja uma realidade cada vez maior, 
pelo que contamos com a colaboração do maior 
número de doares possível, para assegurar um 
número de refeições que permita apoiar cada vez 
mais famílias.
Atualmente, os nossos doadores são a SUCH - 
Cantina do Hospital de S. João e a Doce Alto – 
Carvalhido, Serviços de Ação Social da 
Universidade do Porto – Cantina da Faculdade de 
Engenharia, Itau - Hospital dos Lusíadas, Serdial 
Vending SA, Pingo Doce – Salgueiros e Continente 
- Antas.
Desde o início do projeto até Agosto de 2018 já 
foram distribuídos 41.715 kg de alimentos, dos quais 
resultaram uma poupança de resíduos orgânicos 
equivalente a mais de 60 toneladas, com uma 
redução da produção de CO2 de 160 toneladas.

O “Paranhos Sorridente” regressa, com o início de 
um novo ano letivo, para promover a saúde oral 
junto dos mais novos e das suas famílias.
Este projeto da Junta de Freguesia de Paranhos, em 
parceria com a Faculdade de Medicina Dentária da 
Universidade do Porto (FMDUP), tem como 
principais objectivos: dar a oportunidade às 
crianças/jovens, que frequentam as escolas básicas 
da freguesia, de fazerem um rastreio à sua saúde 
oral; usufruírem de ações de promoção de saúde 
oral dinamizadas, pelos alunos finalistas da 
Faculdade; e poderem ter condições especiais em 
tratamentos dentários nas instalações da Faculdade.
No ano letivo 2017/2018 foram rastreados cerca 
de 230 alunos do 1º ano de escolaridade, de forma 
totalmente gratuita e com transporte assegurado 
pela Junta de Freguesia. Desses rastreios foi possível 
diagnosticar que cerca de 60 alunos necessitavam 
de tratamento urgente.
Após a primeira fase de rastreios seguiu-se uma 
segunda fase do projeto, onde os futuros dentistas 
se deslocaram às escolas para sessões de 
informação (e motivação) sobre a importância da 
saúde oral. Foi abordado com as crianças, de uma 
forma divertida e lúdica, como fazer uma correta 
escovagem dos dentes, reconhecer os alimentos e 
bebidas prejudiciais os dentes e como a saúde oral 
interfere com o bem estar físico e psíquico.
No total estas ações de sensibilização abrangeram 
cerca de 1650 alunos do 1º ciclo e do pré-escolar.
 

“Paranhos Sorridente” regressa 
para mais um ano letivo

> EDUCAÇÃO

vividas num ambiente de muita diversão e convívio 
tornando esses dias inesquecíveis para os mais 
novos.
Em setembro regressamos com o ATL Regresso às 
Aulas. Aproveitando ainda o tempo quente que se 
fez sentir as crianças puderam ainda aproveitar 
excelentes dias de praia. Mantendo o registo de aliar 
atividades lúdicas a pedagógicas, desportivas e 
socioculturais, para muitas crianças foi também a 
oportunidade para se ambientarem à nova escola 
que irão frequentar ao longo do ano e fazer novos 
amigos.
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A Junta de Freguesia de Paranhos voltou a 
promover, no mês de julho, o programa Férias 
Desportivas, com atividades dirigidas a crianças e 
jovens, entre os 8 aos 16 anos.
Como tem sido habitual, as Férias Desportivas, são 
sinónimo de alegria, divertimento, aventura, novas 
amizades e novas experiências. Assim, pretende-se 
proporcionar aos jovens momentos únicos com 
muitas atividades que se prolongam durante todo 
o mês de Julho, divididas por dois turnos de duas 
semanas cada.
Esta atividade, neste período de pausa letiva, 
traduz a importância que a Junta de Freguesia de 
Paranhos dá à componente de apoio à família, 

Férias Desportivas em Paranhos
> JUVENTUDE E LAZER> EDUCAÇÃO

Novo ano letivo, nova programação
do Projeto Entrelaçar! 

O projeto “Entrelaçar” é já uma referência do 
Pelouro da Educação da Junta de Freguesia de 
Paranhos. Desde 2011 que tem como principal 
objetivo estreitar laços entre pais e filhos através 
da participação conjunta em atividades ludicas, 
pedagógicas e inovadoras, que aliam a diversão e 
o conhecimento.
 As atividades propostas para um sábado de cada 
mês, são gratuitas, mas de inscrição obrigatória e 
limitadas em número. São direcionadas a meninos 
e meninas entre os 6 e os 10 anos que 
frequentem as escolas básicas da Freguesia de 
Paranhos acompanhados dos respetivos pais e/ou 
avós.
Para este primeiro trimestre, estão previstas as 
seguintes atividades: 13/10 – visita guiada ao 
Cantino da Aromáticas (empresa agrícola fundada 
em 2002, localizada em Vila Nova de Gaia 
dedicada à produção de plantas aromáticas, 
medicinais e condimentares. Foi a primeira do 
género em Portugal, em espaço urbano que 
pratica Agricultura Biológica); 17/11 – visita guiada 
ao Museu da Misericórdia do Porto (localizado na 
Rua das Flores, o Museu apresenta-se com o 
duplo objetivo de dar a conhecer a história da 
Santa Casa da Misericórdia do Porto e os seus 
propósitos institucionais, bem como divulgar as 
suas coleções de arte); 15/12 – visita guiada ao 
Teatro Nacional de S. João (inaugurado 
oficialmente no dia 13 de Maio de 1798, foi o 
primeiro edifício construído de raiz no Porto 
exclusivamente destinado à apresentação de 
espectáculos, contudo chegou a chamar-se São 
João Cine, uma vez que a maior parte da sua 
programação destinava-se à exibição 
cinematográfica).

O Grupo 4 da Associação de Escoteiros de 
Portugal, sediado em Paranhos, já está preparado 
para um novo ano escotista!
Após participarem no 25º Acampamento Nacional 
em agosto, em Barosa - Leiria, que juntou mais de 
2500 jovens de várias nacionalidades, e que teve a 
visita do Sr. Presidente da República, Prof. Marcelo 
Rebelo de Sousa, os jovens já estão preparados 
para novas aventuras.
Este grupo procura apoiar a educação dos jovens, 
tendo um papel ativo na sociedade para em 
conjunto criarmos um mundo melhor. O grupo 
conta já com 81 anos de existência e continua vivo 
e a proporcionar experiências únicas aos nossos 
jovens. Para mais informações, não hesite em 

Grupo de Escoteiros de Paranhos
> JUVENTUDE E LAZER

contactar através de grupo4@escoteiros.pt,      
visite a página em
www.facebook.com/Grupo4ParanhosAEP

Um ano
Escrevo este pequeno texto um ano exacto 
depois das eleições. Nada como aproveitar esta 
oportunidade para se fazer um balanço e 
apresentar contas.
De facto o paradigma mudou, do discurso 
passamos ao trabalho em prol de todos em 
Paranhos. Os exemplos são muitos e sobretudo 
o que aí vem será melhor. 
O Orçamento colaborativo que a Junta terá este 
mês de Outubro de executar com as 
Colectividades e Associações no valor de 
100.000 euros é um primeiro passo no sentido 
de a CMP e a Junta distribuírem num 
instrumento eficaz a ajuda a quem dela precisa e 
quem todos os dias trabalha em prol do bem de 
todos. Passo de dialogo concretizado.
As negociações conduzidas pelos Presidentes 
das Juntas do Porto com a CMP resultam numa 
alteração de paradigma e a um aumento ( inicial 
para já, esperamos mais no futuro) das verbas 
transferidas para cada executivo. Aspiração 

antiga e agora concretizada.
Os parabéns a todos os envolvidos, mais uma 
vez demos no Porto a lição necessária. 
Confiamos num futuro melhor.
A reabilitação de espaços verdes e Parques 
infantis em Paranhos é hoje uma realidade e mais 
se segue.Indicar aqui o que todos podemos ver é 
fazer e elencar  as realidades que já fazem parte 
do nosso dia a dia.
O Parque da Asprela verdadeiro pulmão do 
nosso território começa  a dar os passos para ser 
mais do que um projecto adiado. O Ambiente 
de parabéns.
O programa de reabilitação dos nossos bairros 
sociais esta em curso e no Bom Pastor e no 
bairro da Carvalhido são hoje realidades. A  
Coesão Social a funcionar. 
Paranhos está no mapa, na rota do progresso e 
sobretudo na rota da Cidade. Porque Paranhos 
é no Porto o coração e o dínamo da 
investigação, do desenvolvimento, e da coesão 

social- Também aqui com trabalho a apresentar.
Fazemos por isso um balanço satisfatório do que 
já foi feito, sabendo que muito existe a trilhar e a 
fazer em prol de todos os que aqui moram 
trabalham estudam e passam. O próximo 
Orçamento irá de certeza reflectir esta mudança, 
mantendo o que esta bem, e fruto da confiança 
e da vontade comum trilhando novos caminhos 
e novos projectos.
Por isso podemos dizer que foi um bom passo o 
dado com esta coligação e 
embora ambas as partes 
reconheçam que existe 
muito a fazer as bases estão 
criadas, A bem de Paranhos 
e da Cidade.

Paulo Jorge Teixeira
Presidente da Assembleia
de Freguesia de Paranhos

permitindo que os mais novos estejam bem 
entregues, ocupando os seus tempos livres de 
forma ativa e saudável.
Algumas das atividades que fizeram parte do 
programa deste ano, foram: praia, tranpolins, dança, 
basquetebol, ténis, futebol, minigolfe, bowling, visita 
ao Pony Club, desportos radicais, andebol, cinema 
insuflável, parque aquático, entre muitas outras.
Este ano participaram nas Férias Desportivas 2018 
cerca de 180 crianças e jovens.
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No passado dia 2 de agosto, as freguesias urbanas da 
cidade de Braga vieram a Paranhos para uma 
reunião com o Presidente da Junta, Alberto 
Machado no sentido de troca de experiências 
autárquicas.
Acompanhados pelo chefe de gabinete do 
Presidente da Câmara Municipal de Braga, os 
Presidentes das Juntas de Freguesia da área urbana 
de Braga estiveram na Junta de Freguesia de 
Paranhos para perceber o modelo de 
funcionamento da nossa Freguesia. Naturalmente, 
com especificidade muito distintas, as Freguesias 
urbanas de Braga e a Freguesia de Paranhos 
trocaram experiências, discutiram projetos e 
iniciativas para reforçar o papel de proximidade 
junto das suas populações.

Freguesias Urbanas de Braga
visitam Paranhos

> CULTURA

A Casa está em Festa! 

No passado dia 7 de julho realizou-se mais uma 
edição de “A Casa está em Festa!”, no Largo do 
Campo Lindo.
Ao longo de toda a tarde desse dia, um programa 
diversificado, aberto à população da freguesia e da 
cidade, assinalou, de forma festiva, o encerramento 
das atividades promovidas na Casa da Cultura de 
Paranhos, no decorrer do ano letivo 2017/2018.
Participaram neste evento Lourdes dos Anjos e 
Eduardo Roseira, dinamizadores das sessões do 
projeto “A Poesia anda no ar...”; o Grupo de 
Cavaquinhos de Paranhos, desde a sua génese 
apoiado pela Junta de Freguesia; os Estúdios de 
Dança de Paranhos e, a terminar a tarde, a banda 
Vitor Blue. Em simultâneo com as diferentes 

Cultura de proximidade 
com fado e poesia

Em setembro, após o período de férias, a Junta de 
Freguesia de Paranhos, regressou com o projeto 
“Fado à porta” que se realizou no Núcleo 
Desportivo do Bairro do Bom Pastor, com uma 
tarde de convívio dedicada ao Fado.
A poesia foi levada até à Confeitaria Nobre, junto à 
Escola Secundária António Nobre, através do 
projeto “A Poesia anda no ar... fora de portas!”.
Em ambas as iniciativas é dado ao público presente 
a possibilidade de participar ativamente, lendo 
textos seus ou de outros autores à sua escolha ou 
mesmo cantar um fado. Participe também numa das 
próximas edições!

“Um Mês.. Uma Visita!” 
está de regresso  Em setembro, a rota do Liberalismo levou-nos até 

Leça da Palmeira, à Praia da Memória. Embora a 
belíssima tarde de outono convidasse a um 
mergulho, as  nossas atenções centraram-se no 
obelisco aí existente e no seu enquadramento 
histórico. Agradecemos ao nosso guia, Dr José Varela, 
a interessante viagem ao passado que nos 
proporcionou. 
O Obelisco da Memória foi construído em memória 
do desembarque ocorrido  no dia 8 de julho de 
1832, na praia de Arnosa do Pampelido, localizada 
entre as freguesias de Perafita e de Lavra, do 
concelho de Matosinhos.
Um exército de 7500 homens, comandados por D. 
Pedro IV, com o objetivo de instaurar no país um 
regime moderno e liberal, alterou decisivamente o 
curso da história, marcando o início do fim do 
absolutismo em Portugal.
O lançamento da primeira pedra deste monumento 
ocorreu no dia 1 de dezembro de 1840, quando se 
comemoravam os 200 anos da restauração da 
independência portuguesa. Só 24 anos depois o 
mesmo ficou concluído, tendo sido classificado 
como monumento nacional em 1880. Para quem 
não o conhece, aqui fica uma sugestão de visita! 

intervenções de caráter cultural, artístico e musical, 
algumas bancas de especialidades gastronómicas e 
de artesanato também cativaram o interesse das 
muitas centenas de pessoas que fizeram questão de 
passar pelo Campo Lindo neste dia especial.
Todos os alunos que frequentaram as aulas livres da 
Casa da Cultura receberam nesta ocasião o 
respetivo certificado e os alunos das aulas de 
Bordados e Costura e do ateliê de Manualidades 
tiveram a oportunidade de expor os seus trabalhos, 
bastante elogiados pelos visitantes.
Para o ano que vem, “a Casa estará de novo em 
Festa”, seguramente…
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> ATIVIDADES RECREATIVAS

Festas em Honra de Nossa Senhora da Saúde

No mês de agosto, Paranhos enche-se de música e 
de muita animação, para as Festas em Honra de 
Nossa Senhora da Saúde.
Passados 132 anos, desde a primeira licença que 
autoriza a realização da Festa de Nossa Senhora da 
Saúde, as festas continuam, mas a cargo da Junta de 
Freguesia de Paranhos. A sua continuidade é 
justificada por serem parte do património e da 
cultura da freguesia, sendo hoje as únicas do género, 
na cidade do Porto.
Durante 20 dias, o Jardim de Arca de Água e o 
Largo do Campo Lindo enchem-se de vida. Da feira 
de artesanato à gastronomia, dos doces tradicionais 
às típicas farturas, e a uma programação variada, 
destinada aos mais diversos públicos, foram assim as 
Festas de Paranhos 2018.

Em termos musicais destacamos a participação do 
Saúl Ricardo, dos Albatroz, do Filipe Pinto, dos 
BandaLusa e dos “Los Cubanitos”. E ainda o XXXVII 
Festival Internacional de Folclore de Paranhos, em 
parceria com o Rancho Folclórico de Paranhos, a 
noite de Fados de Paranhos, entre outras.
O grande marco das festividades religiosas é o dia 15 
de agosto, dia de Nossa Senhora da Saúde, com a 
missa campal e a majestosa procissão, que este ano 
foi presidida por D. António Augusto Azevedo, Bispo 
Auxiliar do Porto.
Milhares de pessoas cruzaram estes dias de festa no 
Jardim de Arca de Água. Com particular enfoque, nas 
muitas e muitas pessoas que, no dia 15 de agosto se 
deslocaram de longe, a Paranhos para assistir à 
procissão.

> AMBIENTE

Mercadinho do Covelo

Tal como noticiado na edição anterior deste jornal, a 
Junta de Freguesia de Paranhos obteve 
financiamento do Fundo Ambiental para a 
dinamização de ações relacionadas com Economia 
Circular e Educação Ambiental na freguesia, 
nomeadamente para a revitalização do Mercado do 
Covelo que há muitos anos se encontra em estado 
de abandono e sem atividade relevante.
Com esta iniciativa pretende-se promover a 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.
A atividade principal do mercado decorrerá todos 
os sábados entre as 9 e as 13 horas, estando a sua 
inauguração prevista para muito em breve; para 
além disso, já estão preparadas as primeiras 
iniciativas temáticas que decorrerão no local 
mediante inscrição gratuita, a saber: oficinas de velas 
e sabonetes artesanais e reciclagem criativa.
Esteja atento aos nossos canais (site, facebook e 
newsletter) para mais novidades!

Intervenções no
Cemitério de Paranhos

Recentemente o Cemitério de Paranhos recebeu 
algumas beneficiações com o intuito de manter este 
importante espaço da Freguesia com a dignidade 
necessária, não só pela carga sentimental de quem o 
visita para recordar os seus entes queridos, mas 
também pela sua riqueza patrimonial.
Para além da construção dos novos ossários, colum-
bários e jazigos perpétuos, foram também realizados 
muitos arranjos nas infra-estruturas, nos passeios e 
espaços comuns, e na manutenção das árvores e 
espaços verdes.
Está também em curso a beneficiação da capela 
principal, nomeadamente ao nível da substituição do 
telhado e da conservação dos tectos e paredes 
interiores.
 

> CEMITÉRIO



DANÇA SOCIAL
6ª | 15h00
Parceria com o Clube de Dança de 
Salão do Porto
UP! Unidade Empresarial de Paranhos

ATELIER DE MANUALIDADES
Início em novembro
UP! Unidade Empresarial de Paranhos

AULAS DE CAVAQUINHO
2ª e 3ª| 18h00-19h30
Parceria com o Grupo de Cavaquinhos 
de Paranhos
Junta de Freguesia de Paranhos

ORFEÃO DE PARANHOS
4ª| 21h00-22h30
Auditório da Junta de Freguesia de 
Paranhos

BIBLIOTECA DE PARANHOS
De acesso livre, com WI-FI
Dicionários, enciclopédias, revistas, 
obras literárias e livros para emprés-
timo domiciliário (aos sócios da 
Biblioteca), nos mais diversos domínios 
(ciências sociais, biologia, arte, história, 
religião, geografia, informática, literatura, 
psicologia, entre outros)
Horário de funcionamento:
2ª e 5ª | 09h30 às 12h50
3ª, 4ª e 6ª | 09h30 às 12h50 e das 14h00 
às 17h30 
Casa da Cultura de Paranhos

ATL DE PONTAS FREGUESIA DE 
PARANHOS
Atividades lúdicas e pedagógicas | Apoio 
ao estudo
De segunda a sexta das 08h00 às 09h00 
e das 17h30 às 19h30

Atividades para o próximo trimestre!
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OUTUBRO
Verteatro - Tipar
Dia 12 | 21h46
Grupo de Teatro Palmilha Dentada
Entrada livre
Gruta do Jardim de Arca de Água

Projeto Entrelaçar
Dia 13|09h30
Cantinho das Aromáticas – V.N.Gaia
Para pais e filhos das escolas básicas de 
Paranhos
Inscrição obrigatória, a partir do dia 1 
de outubro, através do seguinte link: 
https://goo.gl/tqryyP
Mais informações: geral@jfparanhos.pt

Exposição de Cerâmica “Rumo ao 
Infinito”
De 13 outubro a 2 novembro
De José Henrique Prado e Mónica 
Gouveia
Entrada livre
Casa da Cultura de Paranhos

(H)Á Conversa na FMUP
Dia 18 | 17h30
Tema: A Saúde Interessa (Saúde oral e 
Alimentação)
Parceria com a Faculdade de Medicina 
da Universidade do Porto
FMUP - Alameda Prof. Hernâni 
Monteiro, 4200-319 Porto

Um Mês... Uma Visita!
Dia 19 | 13h30 (J.F. Paranhos)
Rota do Norte – Visita ao Castelo da 
Feira e Recriação Histórica 
Custo: 5,00€
Vagas limitadas
Inscrição: Casa da Cultura de Paranhos

Verteatro - Tipar
Dia 19 | 21h46
Entrada livre
Gruta do Jardim de Arca de Água

STROGMAN 2018 
Dia 20 | 14h30 - 17h00
Entrada livre
Bairro de São Tomé (junto ao ringue)

A Poesia anda no ar... fora de 
portas!
Dia 20 | 16h30
Entrada livre
Café Campo Lindo | Largo do Campo 
Lindo, 35

Apresentação do livro ”Sinestesia”
Dia 20 | 17h00
De Helder Monteiro
Entrada livre
Casa da Cultura de Paranhos

Verteatro - Tipar
Dia 20 | 21h46
Cem Soldos
Entrada livre
Gruta do Jardim de Arca de Água

“Porque hoje é sexta...” - Sons, 
Passos e Letras
Dia 26 | 18h00
Grupo Coral dos Professores do Porto
Entrada livre
Casa da Cultura de Paranhos

Workshop – Cozinhar sem Desperdiçar
Dia 27 | 9h00 – 13h00
Casa da Cultura de Paranhos

Lançamento dos livros ”A Hora 
Marcada” e “Memórias de um cão 
aposentado”
Dia 27 | 17h00
De Fernando Campos e Castro
Entrada livre
Casa da Cultura de Paranhos

NOVEMBRO
A Poesia anda no ar... com Domin-
gos da Mota
Dia 3 | 16h00
Entrada livre
Casa da Cultura de Paranhos

Fado à Porta
Dia 3 | 17h00
Entrada livre
E. Sec. Filipa de Vilhena (R. do Covelo 
205, 4200-238 Porto)

Inscrição no S. Martinho
Dia 5 | 9h00
Dia do passeio: 9 de novembro
Recenseados em Paranhos
Custo: 15,00€ (transporte e almoço 
incluído)
Auditório da Freguesia de Paranhos

6ª Mostra Fotográfica “Economis-
tas Amantes de Fotografia”
De 9 a 16
Delegação Regional Norte da Ordem 
dos Economistas
Entrada livre
Casa da Cultura de Paranhos

Lançamento do livro de Poesia 
”Raízes”
Dia 10 | 16h00
De Fernando Alves
Entrada livre
Casa da Cultura de Paranhos

Um Mês... Uma Visita!
Dia 14 | 14h30 (J.F. Paranhos)
Rota dos Livros – Visita à Livraria Lello 
& Irmão 
Custo: 5,00€
Vagas limitadas
Inscrição: Casa da Cultura de Paranhos

Passeio Mensal a Chaves
Dia 15 – Inscrição
Dia 20 – Saída da Junta
Dia 22 – Saída do Regado
Dia 27 – Saída da Areosa
Recenseados em Paranhos
Custo: 15,00€ (transporte e almoço 
incluído)
Auditório da Freguesia de Paranhos

A Poesia anda no ar... fora de 
portas!
Dia 17 | 16h30
Entrada livre
Confeitaria Doce Alto – Silva Tapada | R. 
de Silva Tapada, 132

Projeto Entrelaçar
Dia 24|09h30
 MMIPO - Museu e Igreja da Misericór-
dia do Porto 
Para pais e filhos das escolas básicas de 
Paranhos
Inscrição obrigatória, a partir do dia 1 
de novembro, através do seguinte link: 
https://goo.gl/H4dauS 
Mais informações: geral@jfparanhos.pt

Exposição Coletiva “Mar-à-Vista”
De 24 novembro a 21 dezembro
De Ana Isabel Lencastre
Entrada livre
Casa da Cultura de Paranhos

Apresentação do Livro “A pele 
daquilo que somos”
Dia 24 | 16h00
De Sérgio Lizardo
Entrada livre
Casa da Cultura de Paranhos

“Porque hoje é sexta...” - A Voz do 
Povo
Dia 30 | 18h00
Grupo Coral dos Professores do Porto
Entrada livre
Casa da Cultura de Paranhos

DEZEMBRO
A Poesia anda no ar... com Cidália 
Pinto
Dia 1 | 16h00
Entrada livre
Casa da Cultura de Paranhos

Fado à Porta
Dia 1 | 17h00
Entrada livre
Polo Intergeracional de Paranhos 
(Alameda 25 de Abril, 170, loja 3 – em 
frente ao ringue no Bairro de S. Tomé)

Inscrição ATL Férias de Natal
A partir de dia 3
Junta de Freguesia de Paranhos

Recolha de Bens Alimentares e 
Produtos de Higiene – Mês 
Solidário
De 3 a 13
Pontos de recolha: EB 1 de Paranhos, 
Casa da Cultura de Paranhos,
UP! Unidade Empresarial de Paranhos e 
Junta de Freguesia de Paranhos

Um Mês... Uma Visita!
Dia 7 | 14h30 (J.F. Paranhos)
O Porto Contemporâneo – Visita Visita 
a Serralves
Custo: 5,00€
Vagas limitadas
Inscrição: Casa da Cultura de Paranhos

61ª Volta a Paranhos e Caminha 
Pais e Filhos
Dia 8 | 10h45
Organização: Salgueiros

Projeto Entrelaçar
Dia 15|09h30
Teatro Nacional São João 
Para pais e filhos das escolas básicas de 
Paranhos
Inscrição obrigatória, a partir do dia 1 
de dezembro, através do seguinte link: 
https://goo.gl/K7BTPR 
Mais informações: geral@jfparanhos.pt

Festa de Natal
Dia 18 | 14h30
Centro de Convívio da Gruta de Arca 
de Água

ATIVIDADES PERMANENTES

HIDROGINÁSTICA
2ª e 6ª | 11h00
3ª | 09h00
4ª | 10h30 e 16h00
5ª | 10h30
Ginásio Holmes-Place

TARDES DE BAILE
3ª | 14h30
Parceria com a Associação de Ocupação 
Sadia do Lazer (AOSL)
Centro Convívio Gruta de Arca de 
Água
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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


