
Caros Concidadãos,
Acabamos de entrar no novo ano e faço votos que 
todos o possam viver com saúde e paz. Todos 
desejamos ver concretizados os nossos sonhos. Sejam 
eles de carácter individual ou coletivo, pessoais ou 
profissionais. Um dos meus desejos é que Paranhos 
continue a ser uma Freguesia solidária, inovadora, 
empreendedora, diligente, equilibrada e coesa. Com 
toda a certeza, com a ajuda de todos, será possível 
manter Paranhos como marca diferenciadora do que 
deve ser a proximidade no Poder Local.
Foi recentemente aprovado o último orçamento 
deste mandato e 2017 vai trazer a Paranhos mais 
projetos, mais iniciativas e mais modernidade.
Cumpridos os compromissos eleitorais, estão já no 
nosso horizonte novas metas e novos desafios. A vida 
e a sociedade são dinâmicas e cada vez mais exigentes.
Será assim com a certificação da Junta de Freguesia 
com a norma ISO 27001:2013 - Sistema Integrado de 
Gestão da Qualidade e Segurança da Informação. Será 
assim na modernização das instalações da Freguesia 
para as tornar mais capazes e melhor preparadas para 
vos servir. 
Nestes 8 (oito) orçamentos da Junta de Freguesia que 
apresentamos com esta equipa, podemos constatar 
que existe um antes e um depois de 2014 (ano em 
que tivemos o mais baixo orçamento de sempre).
De 2009 a 2014 a Freguesia perdeu 480 mil euros. 
Descendo de um orçamento de 1.680.000€� para um 
orçamento de 1.200.000€. No entanto e apesar da 
crise, não paramos e não deixamos de investir. Nestes 
anos “terríveis” investimos cerca de 880 mil euros na 
construção e na aquisição de equipamentos para a 
Freguesia. A Unidade Empresarial (UP!), a Loja Social, 
o Autocarro, o Crematório entre outros, são disso o 
maior exemplo.
Em 2015 conseguimos inverter a trajetória 
descendente do orçamento, apostando claramente 
numa estratégia de gestão focalizada no aumento de 
receitas próprias e na criação de condições políticas 
para que a Freguesia de Paranhos tivesse um 
crescimento sustentado do seu orçamento. 
Foi uma estratégia acertada e cujos frutos estão bem 
patentes na “revolução silenciosa” que conseguimos 
implementar. Neste último ano do mandato 
chegamos ao valor de 1.625.000€. 
Mantemos a aposta de prever bem a receita para não 
comprometermos a concretização do plano. 
Queremos cumprir o objetivo de ter em todos os 
anos um excedente orçamental. Esta poupança anual 
permite pensar em novos investimentos e em 
projetos futuros. Já temos alguns para os anos 
vindouros!
Continuaremos a ser rigorosos e transparentes. 
Continuaremos a ser consistentes e a ter as 
prioridades bem definidas. Continuaremos a pautar a 
nossa ação pelo bom uso dos dinheiros públicos. Os 
recursos disponíveis devem estar onde são mais 
precisos e as nossas prioridades para o mandato estão 
consolidadas: procurar soluções para os 
problemas sociais que enfrentamos. 
O apoio aos mais desfavorecidos 
não pode deixar de ser a missão 
de uma Junta que encara o social 
como a sua prioridade.
Contamos consigo!

Confraria dos Doces de 
Paranhos

Jardim de Arca de Água, 
passo a passo…

59ª Volta a Paranhos

PARANHOS, FREGUESIA SOLIDÁRIA
Também no Natal!
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Preparamos o orçamento de 2017 
com a tranquilidade do dever cumprido 
e com a serenidade de quem já 
conseguiu atingir os objetivos que 
tínhamos proposto aos Paranhenses 
para o mandato em curso. No entanto, 
encaramos o novo ano com a energia 
de querer ir mais longe e com a 
irreverência de quem quer, sempre, o 
melhor para esta Freguesia. 
Continuaremos a ser rigorosos e 
transparentes. Continuaremos a ser 
consistentes e a ter as prioridades bem 
definidas. Continuaremos a pautar a 
nossa ação pelo bom uso dos dinheiros 
públicos. Os recursos disponíveis 
devem estar onde são mais precisos e 
as nossas prioridades para o mandato 
estão consolidadas: procurar soluções 
para os problemas sociais que 
enfrentamos. O apoio aos mais 
desfavorecidos não pode deixar de ser 
a missão de uma Junta que encara o 
social como a sua prioridade.

Ação Social
Reforçaremos o trabalho de coordena-
ção da Comissão Social de Freguesia. 
Tentaremos resolver o que estiver na 
alçada de competências da Junta e da 
Comissão Social de Freguesia, e a 
apoiar e a dar o melhor encamin-
hamento possível aos problemas que 
estiverem fora do âmbito das 
competências da Freguesia. 
Trabalharemos os sinais (e as evidên-
cias) de pobreza e de exclusão, mas 
também procuraremos criar oportuni-
dades que terão de ir, forçosamente, 
além da atuação da mera emergência 
social.
O projeto “ZERO Desperdício” 
orgulha-nos. Já com mais de 11 tonela-
das de alimentos recolhidos. É um 
importante apoio para muitas pessoas 
da Freguesia que vivem no limiar da 
pobreza. A Loja Social é um equipa-
mento de sucesso! Continuaremos a 
reforçar o seu papel interventivo na 
promoção da melhoria das condições 
de vida de pessoas em situação de 
maior vulnerabilidade social, através    
da atribuição de bens de primeira 
necessidade. 
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O projeto de Teleassistência é um 
elemento de ligação fundamental dos 
idosos isolados com a sociedade. A 
Junta de Freguesia continuará a assumir 
o custo do equipamento no caso dos 
idosos mais carenciados.

O Programa de Emergência Social é o 
apoio imediato às situações mais 
difíceis! Continuaremos a trabalhar em 
rede com as Instituições Sociais 
procurando minorar as dificuldades 
mais emergentes. Será objetivo 
procurar que os Paranhenses possam 
sentir retaguarda nas suas dificuldades.
No relacionamento com a Câmara 
Municipal do Porto pugnaremos para 
que possam, finalmente, ser iniciadas as 
obras no Bairro do Bom Pastor. 
Manter-nos-emos vigilantes no 
acompanhamento das intervenções 
que têm vindo a ser desenvolvidas na 
Urbanização de Santa Luzia e 
acompanharemos, ainda, as obras de 
manutenção que decorrem em vários 
bairros municipais da Freguesia. 
Estaremos atentos à necessidade de 
garantir condições de dignidade 
habitacional, aos problemas das áreas 
comuns e aos espaços públicos e jardins 
que necessitam de intervenção, como, 
aliás, temos vindo a alertar.
No relacionamento com o IHRU, 
pugnaremos para que possam ser 
resolvidos os problemas com as obras 
já realizadas no Bairro Leonardo 
Coimbra e no Bairro Novo de 
Paranhos.
Continuaremos a insistir com este 
Instituto para a necessidade de se 
encontrar uma solução para os blocos 
da REFER no Bairro Leonardo 
Coimbra. E acompanharemos os 
condomínios do Bairro de São Tomé 
para que possam finalmente existir 
soluções para as tão necessárias obras 
de requalificação.
Articularemos com a PSP do Bom 
Pastor, para reforçar a necessidade de 
segurança da nossa Freguesia. 
Manteremos, o protocolo com a 
equipa de policiamento de 
proximidade, para junto da população 
mais vulnerável (idosos e crianças) 

Último Plano de Atividades e Orçamento deste mandato aprovado sem votos contra!
serem garantidos maiores níveis de 
segurança.
Também procuraremos, junto do ACES 
Porto Oriental apoiar as necessidades 
de índole social que vierem a necessitar 
da intervenção da Comissão Social de 
Freguesia.

Ambiente e Cemitério
Continuamos a insistir que, neste 
quadro de competências, cabe pouco 
às Juntas de Freguesia em matéria de 
ambiente. 
De toda a forma, manteremos um olhar 
atento sobre os problemas     que vão 
surgindo na Freguesia e 
reencaminharemos as participações 
necessárias, a fim de que, os serviços 
camarários as possam resolver.
Continuaremos a manifestar a nossa 
vontade, junto da CMP, para que esta 
realidade possa ser alterada e possam 
ser dadas às Juntas de Freguesia do 
Porto, instrumentos de resolução eficaz 
e atempada das situações que se nos 
colocam.
Neste Pelouro, a nossa verdadeira 
“área” de intervenção e responsabili-
dade é o Cemitério de Paranhos. 
Continuaremos a olhar atentamente 
para as necessidades existentes.

Cultura e Património
Manteremos a aposta na política 
cultural de proximidade promovendo 
eventos culturais nos espaços públicos 
da Freguesia. 
À semelhança do que tem acontecido, 
continuaremos a promover a “Poesia 

anda no ar... fora de portas!” (onde 
levaremos as sessões de poesia a 
espaços menos utilizados para este tipo 
de eventos); o “Paranhos, Costumes e 
Tradições” (onde trabalharemos a 
história rural da Freguesia junto dos 
bairros); a “Cultura perto de si!” (onde 
promoveremos eventos variados em 
espaços ao ar livre); e, o “Fado à Porta” 
(onde homenagearemos o Fado 
enquanto Património da Humanidade).
Daremos continuidade ao projeto 
“BOOKS HELP!”, associando, a 
divulgação da leitura e do livro, através 
de uma Feira do Livro Solidária, a ações 

de solidariedade social.
Desporto, Juventude e Atividades 
Recreativas
No âmbito das competências das Juntas 
de Freguesia, o apoio a iniciativas e à 
atividade das coletividades é o caminho 
que temos seguido para tentar 
minimizar as dificuldades que atingem 
estas e outras instituições. 
Continuaremos a procurar que a 
Câmara Municipal do Porto olhe para a 
falta de infraestruturas desportivas e 
que possa concretizar alguns dos 
projetos existentes. 

Apoiaremos o Salgueiros na sua “luta” 
pela criação de condições ao nível das 
instalações desportivas. É necessário, não 
só que se ponha em pratica o acordo já 
assinado com a Faculdade de Desporto, 
mas também que a CMP disponibilize 
um terreno para a instalação de um 
complexo desportivo que permita o 
desenvolvimento sustentado da 
atividade deste grande Clube.
Apoiaremos o Sporting Clube da Cruz 
na tentativa de, junto da CMP, ser 
resolvido o problema existente com o 
seu campo. É um processo que se 
arrasta há demasiado tempo...

Educação
Neste Pelouro continuaremos a 
promover a estratégia definida: permitir 
às crianças a aquisição de competências 
e oportunidades, fundamentais para a 
verdadeira inclusão e coesão na 
sociedade e, garantir às famílias o apoio 
e o suporte tão necessário à sua 
dinâmica familiar e respetiva 
estruturação.

Inovação, Empreendedorismo e 
Conhecimento
A estratégia será reforçada: desenvolver 
Paranhos enquanto Freguesia 
empreendedora e exemplo de boas 
práticas, na criação de valor económico 
e social, através do apoio ao 
empreendedorismo e permitir que cada 
vez mais empreendedores consolidem 
o seu caminho profissional.
O UP! – Unidade Empresarial de 
Paranhos – continuará a ser um veículo 
facilitador e agregador de 
empreendedorismo, descoberta de 
oportunidades e inovação social.
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Jardim de Arca de Água, passo a passo…

Depois de alguns anos de insistência, 
junto da Câmara Municipal do Porto, 
para que fosse realizada uma             
intervenção na iluminação do jardim, 
foi finalmente realizada essa interven-
ção, muito embora com alguma 
perplexidade pela remoção dos 
candeeiros de ferro fundido e a sua 
substituição por candeeiros de 
alumínio. A informação da CMP foi de 
que seria apenas uma medida 
provisória e que, brevemente, seriam 
recolocados os tradicionais postes   
de iluminação. Aguardaremos essa 
importante medida de preservação 
da identidade histórica deste jardim. 
Foram também colocados, por        
indicação da Junta de Freguesia, 

alguns equipamentos infantis que têm 
feito sucesso junto dos mais novos. 
Fica o pedido à Câmara Municipal 
para que a área e o número de       
equipamentos possa ser reforçado 
brevemente.
No entanto, mantêm-se problemas 
que urgem resolver-se: o mau estado 
do piso é a situação mais urgente e 
prioritária; o lago necessita de limpeza 
regular e de um sistema de renovação 
da água; o controlo dos animais 
roedores, bem como, dos problemas 
existentes com os patos, e a necessi-
dade de poda/substituição de algumas 
árvores são outros dos problemas 
para os quais estamos atentos e que já 
solicitamos intervenção da CMP.

Com o intuito de proporcionar uma 
ocupação lúdica e social aos residentes 
da Freguesia de Paranhos, sobretudo à 
população reformada, todos os meses 
a Junta de Freguesia proporciona um 
passeio de autocarro à descoberta dos 
vários tesouros de Portugal.   
Em outubro, a proposta foi uma visita 
ao Santuário de Fátima, que acabou 
por se realizar por quatro vezes, graças 
ao elevado número de interessados.
Durante a manhã e a hora de    almoço 
os participantes tiveram a 
oportunidade de visitar o Santuário, 
contemplar a Capelinha das Aparições, 
acender as tradicionais velas e passear 
pela Cova da Iria. Da parte da tarde 
houve ainda tempo para fazer uma 
paragem na Nazaré, para comprar 
umas lembranças e contemplar a 
beleza desta cidade piscatória. Como 
habitualmente, o convívio, a alegria e a 
confraternização estiveram sempre 
presentes ao longo de toda a viagem.

As “Terras de Basto” foram o local 
escolhido para visitar no mês de 
novembro. A viagem iniciou-se com 
uma paragem em Guimarães para 
visita ao Centro Histórico, classificado 
Património Mundial pela UNESCO em 
2001. A viagem seguiu para Cabeceiras 
de Basto, local onde decorreu o 
almoço, com os sabores típicos da 
região, no restaurante “Nariz do 
Mundo”. De tarde ainda houve tempo 
para visitar o Monte da Senhora da 
Graça, Celorico de Basto e contemplar 
as bonitas paisagens das “Terras de 
Basto”, rodeadas por várias serras e 
abundantes cursos de água, numa zona 
de grande beleza natural. 
Para 2017, sempre com a preocupação 
em proporcionar novos destinos aos 
fregueses nos passeios mensais, a Junta 
de Freguesia de Paranhos reservou 
desde já visitas a bonitas cidades como 
Vila Nova de Cerveira, Castelo Branco, 
Vigo, Bragança e muitos mais!

AÇÃO SOCIAL

Passeios Mensais: Fátima e Cabeceiras de Basto

Caminhada Pais e Filhos, com uma 
distância de 4km.
A equipa do Salgueiros dominou no 
setor feminino, com duas atletas no 
pódio.
Este ano a prova ultrapassou os 3.200 
participantes, que viveram o dia com 
muito entusiasmo e adrenalina. As ruas 
de Paranhos encheram-se uma vez 
mais de muita cor e os Paranhenses 
compareceram em força nas ruas para 
apoiar os atletas. Para o ano há mais!

59ª Volta a Paranhos
Como já é tradição, no dia 8 de 
dezembro, dia em que o Salgueiros 
comemorou o seu 105º aniversário, 
decorreu a 59ª edição da “Volta a 
Paranhos”, organizada pelo Sport 
Comércio e Salgueiros, com o apoio 
da Junta de Freguesia de Paranhos.
Os atletas Carlos Costa (Salvador do 
Campo) e Marisa Barros (Sport 
Comércio e Salgueiros) ganharam a 
corrida principal de 10km, que 
decorreu em paralelo com a 

Confraria dos Doces de Paranhos
Os Doces de Paranhos, especialidade 
da freguesia, têm desde setembro de 
2015 uma Confraria, cuja cerimónia 
de entronização dos primeiros 21 
confrades realizou-se no passado dia 
8 de outubro.
A cerimónia de louvor pela Confraria 
dos Doces de Paranhos, realizou-se 
na Igreja Matriz da Freguesia, seguida 
da cerimónia de entronização dos 
primeiros confrades e apresentação 
solene do estandarte da confraria, na 
Quinta do Vieira.
A Confraria dos Doces de Paranhos 
tem como objetivo promover o 
estudo, a defesa, a valorização e a 
divulgação desta especialidade da 
doçaria tradicional da freguesia, bem 
como explorar a sua relação com 
diferentes atividades económicas, 
manifestações culturais e áreas do 
saber.
Estes doces têm como base farinha, 
ovos, açúcar, limão e algumas 
especiarias, entre outros ingredientes, 

têm um formato e tamanho muito 
semelhante a um scone, mas o seu 
saber é único e inconfundível.
Atualmente os Doces de Paranhos 
são produzidos e vendidos, aos fins 
de semana, pelo Rancho Folclórico 
de Paranhos, na Quinta de São 
Romão (junto à Igreja da Areosa).
“Num artigo de 1909, publicado no 
Tripeiro, José Martins deixou-nos a 
referência aos doces das festas e 
romarias da cidade e arredores, 
destacando os de Paranhos – então 
das mais rústicas freguesias do Porto 
– que considerava os mais antigos do 
género. (…) Eram os doces mais 
populares da cidade e ofertavam-se 
como presente às pessoas que não 
iam à festa de Paranhos. Várias 
famílias da freguesia se dedicavam à 
sua confecção (...).” 
In PACHECO, Hélder – Tradições 
Populares do Porto, Ed. Presença, 
1991 (3.ª ed.), p 136



Um dos valores que mais acredito e 
prezo na vida é a Humildade! E o 
porquê? Porque a Humildade é uma 
edificação do caracter, é o sentir de 
responsabilidade no trato com as 
pessoas, é a gentileza no coração.
Humildade não tem a ver com a 
condição financeira, nem com o 
baixar a cabeça quando deparados 
com problemas. Também não é 
sinonimo de pobreza, pelo contrário 
é sinónimo de grandeza e liberdade 
no pensamento.
Humildade é a qualidade de       
quem age com simplicidade, uma 

característica das pessoas que sabem 
assumir as suas responsabilidades, 
sem prepotência e sem arrogância.
A mim, sempre me ensinaram que 
ser humilde é saber onde todos      
os dias pousamos os nossos          
pés,  caminhando com segurança,        
com respeito, com educação,                  
reconhecendo as nossas limitações.
Quando se é humilde passa-se uma 
mensagem de bem-querer, que       
os outros vão compreender e 
recepcionar como uma boa missiva 
daquilo que pretendemos.
O saber ouvir é um factor de humil-

dade que só as Pessoas generosas 
partilham como um bem maior.
Por exemplo, o empreendorismo 
também precisa ser construído com 
um tanto de humildade, em paralelo 
com um verdadeiro pensamento 
promissor, acreditando no amanha.
Os empreendedores humildes 
agem de forma determinada, mas 
tranquila, corajosa, não necessitando 
de bajulação, motivando-se pelo 
sentimento sincero de criar um 
projeto duradouro.
Por mais que se consiga atingir 
algum sucesso, não se pode 

esquecer que há sempre mais 
alguma coisa para aprender. 
Cada vez mais, a vida exige muito 
mais compreensão do que conheci-
mento e ser Humilde é saber que 
ninguém é mais que ninguém,         
colocando sempre as Pessoas em 
primeiro.

“A Humildade é a base sólida 
de todas as virtudes!”
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Humildade é a base sólida de todas as virtudes!

Vítor Monteiro 
Presidente da Assembleia
de Freguesia de Paranhos

À semelhança dos anos anteriores, o 
São Martinho foi comemorado pelos 
paranhenses com o tradicional 
magusto, num passeio organizado 
pela Junta de Freguesia para a 
população reformada e pensionista, 
tendo este evento contado com mais 
de 200 participantes.
A tradicional paragem para o 
pequeno-almoço foi na cidade dos 

ovos-moles, Aveiro, com passagem no 
Farol da Barra.
Este ano o destino foi Nogueira da 
Regedoura, que pertence a Espinho, 
tendo sido o almoço servido no 
Centro Social Luso Venezulano, onde 
não faltaram as castanhas e a jeropiga. 
A tarde foi de dança, com música ao 
vivo, muita alegria e animação.

S. Martinho

Campanha de recolha de bens alimentares
e produtos de higiene
Enquadrado no apoio social prestado 
pela Junta de Freguesia de Paranhos às 
famílias mais carenciadas da freguesia, 
decorreu, à semelhança dos anos 
anteriores, mais uma campanha de 
recolha de bens alimentares e produtos 
de higiene, durante a primeira quinzena 
de   dezembro. 
Esta campanha solidária contou com o 
apoio das oito Escolas EB da Freguesia, 
que funcionaram como pontos de 

recolha.
No total, foram recolhidos cerca de 
500Kg de bens alimentares e produtos 
de higiene que serão entregues a 
quem mais precisa ao longo do 
próximo ano de 2017.
O Presidente da Junta de Freguesia de 
Paranhos, Alberto Machado, salienta a 
importância destas iniciativas para a 
coesão social da população e agradece 
a todos os que apoiaram esta causa!

No dia 19 de dezembro realizou-se 
um lanche de natal no Centro           
de Convívio Cantinho dos Avós, 
localizado no Bairro do Outeiro, com 
a colaboração de todos os utentes.
No dia seguinte foi a vez do Centro 
de Convívio da Gruta de Arca de 
Água que realizou a tradicional Festa 
de Natal. Este evento contou com a 
participação da Associação de 
Ocupação Sadia do Lazer (AOSL), 
que animou a tarde com muita música, 
onde não faltou o Bolo-rei e o 

Pão-de-ló. Foi tarde cheia de emoções 
e de calor humano, já que para muitos 
idosos que vivem sozinhos, esta festa 
reveste-se de um simbolismo muito 
especial.
O dia 21 também foi de festa, com      
a comemoração do Natal no         
Polo Intergeracional de Paranhos, 
localizado no Bairro de São 
Tomé/Carriçal. O lanchinho partilhado 
contou com a colaboração de todos 
os utentes que confecionaram as 
tradicionais iguarias natalícias.

Festa de Natal nos Centros de Convívio da Freguesia

No âmbito do extenso programa de 
ação social desenvolvido pela Junta de 
Freguesia de Paranhos, a Loja Social 
realizou nos passados meses de 
outubro e novembro doação de roupa, 
artigos de bebé e brinquedos a duas 
instituições da freguesia: o Centro de 
Acolhimento Temporário do Campo 
Lindo e a Associação Bebés do São João.
Esta ação surge na sequência de uma 
generosa doação à Loja Social por parte 
de uma entidade, que prefere manter o 
anonimato.
O Centro de Acolhimento Temporário 
do Campo Lindo (CAT) é uma 
instituição que tem por missão acolher 
crianças dos 0 aos 12 anos, a quem 
tenha sido decretada medida de 
acolhimento institucional por Tribunais 
ou Comissões de Proteção de Crianças 
e Jovens em Risco. Para além do 

trabalho inerente à situação da criança 
acolhida, o grande objetivo passa por 
tentar proporcionar um ambiente 
acolhedor e o mais próximo da 
realidade familiar.
A Associação Bebés do São João apoia 
mães e bebés no período pré-natal, 
durante o internamento e posterior- 
mente, dando especial atenção a famílias 
carenciadas com gémeos, mães 
adolescentes e mães em solidão.
Se estiver interessado em apoiar a Loja 
Social de Paranhos, sobretudo com bens 
alimentares, produtos de higiene e 
artigos para bebé,  pode entregar os 
seus donativos diretamente na loja 
(Conjunto Habitacional Monte de S. 
João, Lj 120 - 4200-495 Paranhos, 
Porto).
Mais informações através do: 925 671 
883 ou lojasocial@jfparanhos.pt 

Loja Social de Paranhos ajuda... 
Associação Bebés do São João e Centro de 
Acolhimento Temporário do Campo Lindo



Vida de Paranhos
acontece em Paranhos 05

CULTURA E PATRIMÓNIO

do Banco de Portugal e do Banco 
Nacional Ultramarino.
Para finalizar o ano, o mês de 
dezembro foi dedicado à Biblioteca 
Pública Municipal do Porto, fundada 
em 1833, por ordem de D. Pedro IV. O 
seu acervo inicial reunia fundos 
bibliográficos provenientes de 
bibliotecas de ordens religiosas e de 
particulares. O decreto que 
determinou a sua criação mandava 
também que lhe fosse entregue um 
exemplar de toda e qualquer obra 
impressa em Portugal, missão que se 
mantém até hoje, através da receção 
do depósito legal. A BPMP é muito 
procurada pelos seus fundos especiais, 
desde a Idade Média até aos nossos 
dias, entre os quais se destaca, pelo seu 
carácter único, o de manuscritos. 
O início do ano ficará marcado com a 
visita à Fundação Serralves, à 
exposição “Joan Miró: Materialidade e 
Metamorfose”.
Todos os Paranhenses interessados 
em conhecer e aprofundar 
conhecimentos sobre os museus e as 
suas coleções, devem inscrever-se na 
Casa da Cultura de Paranhos.

Projeto “Um Mês... Um Museu?”

No âmbito das iniciativas culturais 
promovidas pela Junta de Freguesia de 
Paranhos, em outubro o projeto “Um 
Mês... Um Museu?” visitou o Museu da 
Chapelaria, que é o único museu da 
Península Ibérica dedicado ao fabrico 
do chapéu, localizado em São João da 
Madeira. A exposição permanente 
contém inúmeras máquinas e 
ferramentas industriais utilizadas no 
fabrico dos chapéus, registos 
testemunhais dos operários de 
chapelaria, bem como uma importante 
coleção de chapéus. Antes de a visita 
terminar, o visitante pode assistir ao 
acabamento de alguns chapéus, com a 
explicação da D. Deolinda, ex-operária 
da Empresa Industrial da Chapelaria, 
que acaba os chapéus para serem 
vendidos na loja do museu.  
Já em novembro, os participantes 
tiveram a oportunidade de conhecer 
melhor o Museu do Papel Moeda, da 
Fundação Dr. António Cupertino de 
Miranda. A exposição de papel-moeda 
apresenta a história do dinheiro de 
papel em Portugal, destacando-se uma 
importante coleção de notas onde 
estão representadas todas as emissões 

ATL Férias de Natal em Paranhos
A Junta de Freguesia de Paranhos 
promoveu o ATL Férias de Natal, de 19 
de dezembro a 2 de janeiro, com um 
programa de ocupação de tempos 
livres que decorreu nas Escolas Básicas 
de Augusto Lessa, Bom Pastor, Costa 
Cabral, Covelo e Miosótis. Desta forma 
a Junta de Freguesia prestou um serviço 
de apoio aos encarregados de 
educação que têm de assegurar a sua 
atividade profissional nas paragens 
letivas, ao mesmo tempo que 
contribuiu para a formação e 
desenvolvimento das mais de 150 
crianças que frequentaram o ATL.
O programa de férias proporcionou 

aos meninos e meninas, entre os 6 e os 
10 anos de idade, múltiplas atividades e 
ainda tempo para fazerem novos 
amiguinhos.
Entre as atividades programadas para 
ocuparem o tempo de forma educativa, 
divertida e saudável, destacaram-se os 
workshops de educação ambiental, a 
ida ao cinema, jogos tradicionais, aula de 
zumba, entre muitas outras.
A Junta de Freguesia de Paranhos, 
durante o ATL Férias de Natal, assegura 
um funcionamento das 8h00 às 19h30, 
incluindo os lanches e almoço 
permitindo aos pais manterem a sua 
rotina de trabalho.

Este programa é uma parceria entre a 
Junta de Freguesia de Paranhos e a 
Faculdade de Medicina Dentária da 
Universidade do Porto (FMDUP), que 
visa a promoção da saúde oral junto 
dos mais novos e das suas famílias, para 
além de permitir condições especiais 
em tratamentos dentários na Facul-
dade. No ano letivo de 2016/2017, o 

ParanhoSorridente: prevenção da saúde oral
programa ParanhoSorridente regres-
sou com os rastreios à saúde oral dos 
alunos do 1º e 4º ciclo da freguesia de 
Paranhos, de forma totalmente gratuita.
Entre novembro e janeiro prevê-se um 
rastreio de cerca de 700 crianças nas 
instalações da Faculdade, sendo o 
transporte assegurado pela Junta de 
Freguesia através do seu autocarro.  

O projeto “Fado à porta” é promovido 
pela Junta de Freguesia de Paranhos, 
no âmbito do Programa Cultural de 
Proximidade. Esta iniciativa pretende 
também divulgar este estilo musical 
português, que é o FADO, que foi 
elevado à categoria de Património 
Oral e Imaterial da Humanidade pela 
UNESCO, em 2011.

“Fado à porta”
 A Junta de Freguesia convida todos os 
Paranhenses que gostem de Fado a 
participarem nas próximas edições, 
não só para ouvirem, mas também a 
mostrarem os seus dotes vocais.
As sessões de Fado têm sido um 
sucesso, com casa cheia e muitos 
interessados em mostrarem o “seu” 
Fado. Fique atento às próximas sessões.

EDUCAÇÃO

Entrelaçar: Boardgames, Origami, Bolachas
e Embalagens
Em outubro, o projeto Entrelaçar 
regressou com a sua 7ª edição, para 
mais um ano letivo cheio de afetos e 
muita diversão.
Este projeto é promovido pela Junta de 
Freguesia de Paranhos e tem como 
objetivo juntar pais e filhos, um sábado 
por mês, para participarem em conjunto 
em atividades lúdicas, pedagógicas e 
inovadoras, que aliam diversão e conhe-
cimento, em ambiente familiar.
A primeira atividade, no mês de outu-
bro, juntou os participantes em volta de 
tabuleiros de jogos de mesa, no evento 
Boardgames, que se realizou na Univer-
sidade Portucalense. Uma manhã 
repleta estratégias e perícia, cativou os 
mais novos com os mais de 300 jogos 
de tabuleiro disponíveis no evento.
Em novembro, no âmbito do Dia 
Mundial do Origami, celebrado no dia 
11, o projeto Entrelaçar proporcionou 

uma manhã colorida e com muita arte 
de dobrar papel, com um workshop de 
origami. O entusiasmo dos miúdos e 
graúdos foi tal que as duas horas do 
workshop passaram a voar, para além 
de apreenderem algumas técnicas de 
dobrar papel, criaram algumas figuras e 
ficaram a saber um pouco sobre a 
origem desta arte milenar e com 
origem no Japão.
O ano terminou muito docinho, com o 
workshop de bolachas e embalagens, 
com uma manhã muito divertida à volta 
da mesa da cozinha do UP! Unidade 
Empresarial de Paranhos, a confecionar 
bolachas, decoradas com drageias 
coloridas e recheadas com muito sabor 
e chocolate. Para além das bolachas, as 
crianças e pais aprenderam a fazer 
embalagens, com motivos natalícios, 
para guardarem as bolachas ou mesmo 
oferecerem no Natal.
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No mês de novembro, a poesia foi até 
ao Café Cenáculo, onde surpreendeu 
os clientes com tal iniciativa. E a Casa 
da Cultura recebeu José Ribeiro, que 
deliciou os presentes com a sua poesia.
Já em dezembro, a Casa da Cultura 
vivenciou uma tarde de afetos que se 
manifestaram através das palavras ditas 
em forma de poesia, por Ana Roseira, 
Eduardo Roseira e Lourdes dos Anjos, 
com a participação especial de 
Laurinda Dias e a sua maravilhosa voz. 
A poesia “fora de portas!” foi visitar a 
Confeitaria Triângulo, onde a época 
natalícia se misturou com a poesia e os 
aromas típicos desta altura.

“A Poesia anda no ar...”

No âmbito do Programa Cultural de 
Proximidade da Junta de Freguesia de 
Paranhos, duas tardes de sábado de 
cada mês são dedicadas à poesia, 
sendo eleito mês a mês um local da 
freguesia para a sessão sair da Casa da 
Cultura e ir ao encontro aos cidadãos.
Deste modo, as sessões de “A Poesia 
anda no ar...” continuam, quer na Casa 
da Cultura de Paranhos, quer nos cafés 
da freguesia, a levar a poesia aos 
ouvidos dos Paranhenses.
Em outubro a poesia surgiu das 
palavras da jovem Diana Ramalho e 
esteve, também, na Books Help! - Feira 
do Livro Solidária, na zona da Areosa. 

DESPORTO, JUVENTUDE E ATIVIDADES
RECREATIVAS

Supertaça da Liga FutsalSport

Pelouro do Desporto, Juventude e 
Atividades Recreativas, Luis Torres, 
teve a oportunidade de, em 
representação da Junta de Freguesia, 
entregar a taça aos vencedores, o G. D. 
Mini Águias. Parabéns a todos os 
participantes!

No passado dia 24 de novembro, 
decorreu a supertaça da Liga 
FutsalSport, com o apoio da Junta de 
Freguesia de Paranhos. A final opôs o 
Grupo Desportivo e Recreativo Mini 
Águias e o Atlético Futsal de Pedroso. 
No final do jogo, o responsável do 

XX Festival de Teatro de Paranhos, VERTEATRO 2016

No mês de outubro decorreu a 20ª 
edição do Festival VERTEATRO, 
organizado pelo Teatro Independente 
de Paranhos, com o apoio da Junta de 
Freguesia de Paranhos.
Este ano a sessão de abertura contou 
com a participação do Grupo Coral e 
Etnográfico Amigos do Cante, dando a 

conhecer o Cante Alentejano, 
Património Cultural Imaterial da 
Humanidade, desde 2014.
O festival apresentou a peça “As 
Aventuras de João sem Medo”, do 
TIPAR e “As Aventuras do 
Enriquecimento”, de Madafaka 
Concept. 

do Hospital de São João.
A solidariedade esteve sempre 
presente ao longo da feira, assim 
como a alegria veiculada pela música 
através da Escola de Música de Santa 
Cecília, da poesia e do teatro, com o 
grupo Palavras Vivas, contribuindo 
para uma causa tão nobre.
No final do evento, o Presidente da 
Junta de Freguesia, Alberto Machado, 
entregou 776 euros ao Serviço 
Educativo da Ala de Pediatria do 
Hospital de São João e muitos 
géneros alimentares ao Centro Social 
da Paróquia da Areosa.

Books Help! - Feira do Livro Solidária

A Books Help! - Feira do Livro 
Solidária, foi mais uma iniciativa 
solidária da Junta de Freguesia de 
Paranhos, que decorreu no 
fim-de-semana, de 8 e 9 de outubro, 
na Rua Dr. Eduardo Santos Silva, junto 
à Igreja da Areosa.
Esta iniciativa consistiu na troca de um 
género alimentar ou de um euro por 
um livro, que reverteram para duas 
instituições da Freguesia de Paranhos: 
os géneros alimentares a favor do 
Centro Social da Paróquia da Areosa 
e os donativos monetários para o 
Serviço Educativo da Ala de Pediatria 

quintas. Como estas continuaram a 
crescer, deram origem a lugares, entre 
eles Regado, Agueto, Couto, Igreja, 
Lamas, Tronco, Carvalhido e Vale, estes 
já existiam em 1689.
Em 1758 já existiam mais lugares, 
entre os quais, Amial, Bouça, Cruz da 
Regateira, Antas, Travessa, Azenha e 
Cabo. Existiam ainda os lugares de 
Casal, Fonte, Paranhos, Telheiro, 
Estrada, Monte Velho, Eira, Padrão, 
Pereira, Tojo, Aval, Cortes, Regueiras e 
Asprela.

Paranhos, Cultura e Tradição

Ao longo de várias semanas, o Pelouro 
da Cultura da Junta de Freguesia de 
Paranhos em parceria com o Rancho 
Folclórico de Paranhos, estiveram 
presentes em diversos locais da 
Freguesia mostrando a cultura e a 
tradição rural da Freguesia de Paranhos. 
A freguesia foi crescendo e 
desenvolvendo-se, aliás como a maior 
parte das freguesias, em torno da sua 
igreja. A igreja de Paranhos foi 
edificada por lavradores abastados, em 
torno da qual foram nascendo casais e 

O Grupo d'Artes e Comédias é um 
grupo de teatro amador, aberto a 
todos os colaboradores do Banco de 
Portugal e seus familiares, tendo sido 
criado em 1994. Apesar do mau tempo, 
o auditório da Junta de Freguesia 
encheu para assistir a esta excelente 
peça.

Teatro “Cândido ou o Optimismo”
Em meados de outubro o auditório da 
Junta de Freguesia de Paranhos 
recebeu a peça de teatro "Cândido ou 
o Optimismo", adaptação da obra de 
Voltaire, numa iniciativa do Grupo 
d'Artes e Comédias (do Grupo 
Desportivo e Cultural do Banco de 
Portugal). 
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Escoteiros de Paranhos, solidários!
Nos dias 2 e 3 de Dezembro, o Grupo 
4 do Porto da Associação de 
Escoteiros de Portugal, participou em 
mais uma campanha do Banco 
Alimentar, no supermercado Pingo 
Doce da Prelada, conseguindo angariar 
um total de 1561Kg de alimentos. Esta 
atividade pretendeu alertar os nossos 
jovens para os problemas sociais, 
como é o caso da luta contra a fome. 
Este grupo orgulha-se por continuar a 
ajudar a comunidade, proporcionando 
esta e outras ações solidárias, procu-
rando sempre fazer mais e melhor 
pelo Escotismo em Portugal. Para mais 
informações, contacte o Grupo 4 
através de grupo4@escoteiros.pt 

INOVAÇÃO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO
E CONHECIMENTO
Paranhos's Move – A Escola de Superpoderes!
A “Paranho’s Move” é uma escola de 
superpoderes do Movimento 
Transformers, com o apoio da Junta 
de Freguesia de Paranhos, que tem 
como objetivo responder à falta de 
participação cívica e social da nossa 
sociedade. É uma escola de pessoas 
com capacidades e talentos, os tais 

superpoderes, e com uma vontade 
incrível de enriquecer a comunidade 
de Paranhos, num trabalho de 
equipa com a sua população e com 
a Junta de Freguesia! Nesta escola 
poderão encontrar várias atividades 
divertidas, mas principalmente 
transformadoras e capacitantes seja 
para jovens, adultos ou idosos. A 
Paranho’s Move pretende ser uma 
escola de superpoderes pioneira ao 
abranger um público tão vasto e 
assim chegar mais além na resposta 
à comunidade onde trabalha! Vem 
conhecer este projeto nas 
instalações da UP (Unidade 
Empresarial de Paranhos) ou 
vista-nos no www.m-trf.org para 
mais informações.

Junta de Freguesia apoia o Comércio Tradicional!

Nesta época de Natal, a Junta de 
Freguesia de Paranhos lançou uma 
campanha / apelo à população para 
que realizasse as tradicionais 
compras de Natal junto do 
Comércio Tradicional da Freguesia. A 
economia de proximidade é muito 
importante para o tecido das 
microempresas e, toda a ajuda, é bem 
vinda!
Para além das Presidências Abertas 
realizadas nas últimas semanas junto 

do Comércio Tradicional de 
Paranhos, o presidente da Junta, 
Alberto Machado, esteve também 
presente em vários espaços a convite 
dos seus proprietários.
Nesta quadra natalícia, a Junta de 
Freguesia colocou animação em 
diversas ruas da Freguesia com uma 
"verdadeira" equipa natalícia que teve 
oportunidade de presentear quem 
passava nas ruas com pipocas e 
fotografias com o Pai Natal.

Porto, Património Mundial (1996-2016)
Realizou-se no passado dia 7 de 
dezembro na Casa da Cultura de 
Paranhos um debate conduzido pelo 
Arquiteto Francisco Sousa Rio, 
comemorativo dos 20 anos da elevação 
do Porto a Património Mundial da 
Humanidade (1996-2016) com o tema 

"PORTO, PATRIMÓNIO MUNDIAL: 
QUE FUTURO NOS PRÓXIMOS 20 
ANOS?".
Mais uma excelente noite de debate e 
reflexão sobre o Porto, o seu passado, o 
seu presente e o futuro. Muitos desafios 
estão reservados para a nossa cidade!

Hurry UP! já vai na 5ª edição!
Em 2009 a JFP criou uma estrutura 
de apoio ao empreendedorismo e 
inovação social através da rede HUB, 
tendo em 2012 passado a designar-se 
UP! Unidade Empresarial de 
Paranhos, ao longo da sua existência, 
tem desenvolvido diversas atividades 
de promoção do 
empreendedorismo na vertente 
social, entre as quais o concurso de 
ideias Hurry Up!
Este concurso tem como principal 
objetivo potenciar a implementação 
de projetos sociais que tragam 
benefícios concretos à população e 
ao mesmo tempo ajudar e apoiar os 
seus promotores a encontrarem uma 
forma de ocupação sustentável. O 
Hurry Up! apresenta-se assim como 
um desafio à comunidade, para 
captar e centralizar ideias inovadoras 

ao nível do empreendedorismo 
social, capazes de contribuir para a 
resolução de problemas sociais 
prementes.
Com mais de 50 projetos a concurso 
nas suas cinco edições, este ano a 
escolha do júri recaiu no Clube Sou+ 
que visa promover o voluntariado 
entre as crianças dos 6 aos 14 anos, 
desenvolvendo deste modo        
competências transversais como             
capacidades de comunicação, 
responsabilidade e inteligência 
emocional. O prémio teve um valor 
monetário de €500 para além do 
alojamento nas instalações do UP! 
durante um ano de forma totalmente 
gratuita, também foram atribuídas 
menções honrosas a outros dois 
projetos a concurso: Atividades por 
Ações e Espaço Ser.
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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

Projeto Entrelaçar – World of Discoveries
Dia 18 | 9h30-12h00
Local: Junta de Freguesia de Paranhos
Para pais e filhos das escolas de Paranhos
Inscrições: geral@jfparanhos.pt

Um Mês...Um Museu?
Visita ao Museu da História da Medicina
Dia 23 | 14h30 (J.F.Paranhos)
Custo: 3,00€
Inscrições: casadacultura@jfparanhos.pt

Passeio  Mensal
Vila Nova de Cerveira
Dia 11 - Inscrições
Dia 17 - Saída da Junta
Dia 19 - Saída do Regado
Dia 24 - Saída da Areosa
Recenseados em Paranhos

Passeio  Mensal
Castelo Branco
Dia 8 - Inscrições
Dia 14 - Saída da Junta
Dia 16 - Saída do Regado
Dia 21 - Saída da Areosa
Recenseados em Paranhos

Passeio  Mensal
Bragança
Dia 9 - Inscrições
Dia 14 - Saída da Junta
Dia 16 - Saída do Regado
Dia 21 - Saída da Areosa
Recenseados em Paranhos

Festa de Carnaval
Dia 28 | 15h00
Centro Convívio da Gruta de Arca de Água

Fevereiro

Março

A Poesia anda no ar... com Albino Dias
Dia 4 | 16h00
Casa da Cultura de Paranhos

Visita encenada ao Jardim de Arca de Água
Com recriação histórica do duelo de Antero
de Quental com Ramalho Ortigão
Dia 4 | 15h00
Jardim de Arca de Água

A Poesia anda no ar... fora de portas!
Dia 18 | 16h30
Confeitaria Castelar
Convidados: Lourdes dos Anjos e Eduardo Roseira

Entrega dos Prémios do Concurso
“As mais belas cartas de Amor"
Dia 17 | 21h30
Casa da Cultura de Paranhos

A Poesia anda no ar... Ana Maria Roseira
Dia 4 | 16h00
Casa da Cultura de Paranhos

Um Mês...Um Museu?
Visita à Fundação Serralves
Dia 20 | 14h30 (J.F.Paranhos)
Custo: 5,00€
Inscrições: casadacultura@jfparanhos.pt

A Poesia anda no ar... com Maria Mamede
Dia 7 | 16h00
Casa da Cultura de Paranhos

Concurso “As mais belas cartas de Amor”
Inscrição de 7 de Janeiro a 14 de Fevereiro
Casa da Cultura de Paranhos

XV Encontro de Cantares do Natal aos Reis
Dia 7 | 21h30
Igreja dos Capuchinhos - Paróquia do Amial

A Poesia anda no ar... fora de portas!
Dia 14 | 16h30
Café Dom Pedro
Convidados: Lourdes dos Anjos e Eduardo Roseira

Janeiro

 

 
 

Inscrição ATL Férias da Páscoa
De 20 a 25
na Junta da Freguesia de Paranhos

Projeto Entrelaçar – Visita ao Planetário
Dia 18 | 9h30-12h00
Local: Junta de Freguesia de Paranhos
Para pais e filhos das escolas de Paranhos
Inscrições: geral@jfparanhos.ptProjeto Entrelaçar – Ida ao Cinema

Dia 21 | 9h30-12h00
Local: Junta de Freguesia de Paranhos
Para pais e filhos das escolas de Paranhos
Inscrições: geral@jfparanhos.pt

Exposição de Fotografia “Afurada...
um sentir pela espinha”
De António F. Maia
De 4 a 31
Casa da Cultura de Paranhos

A Poesia anda no ar... fora de portas!
Dia 18 | 16h30
Porto Park Caffé
Convidados: Lourdes dos Anjos e Eduardo Roseira

Um Mês...Um Museu?
Visita ao Museu da Misericórdia
Dia 23 | 14h30 (J.F.Paranhos)
Custo: 3,50€ (+65 anos) 5,00€ (público em geral)
Inscrições: casadacultura@jfparanhos.pt

Semana do Teatro - "O Teatro foi à Casa"
De 27 a 31 | 10H00 às 12H00
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 | 10h30
6ª | 11h00

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

Dia Internacional da Mulher
Dia 8 | Todo o dia
Visita ao Centros de Dia da Freguesia

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.

Aulas de Português para Imigrantes
5ª | 17h10-18h30
Casa da Cultura de Paranhos

Formação em Línguas
Alemão I – 2ª | 16h00-17h00
Alemão II – 2ª | 17h10-18h30
Francês I – 2ª | 14h30-15h50
Francês II – 2ª | 16h00-17h20
Italiano I – 3ª | 14h30-15h50
Italiano II – 3ª | 16h00-17h20
Italiano Conversação – 3ª | 17h30-18h30
Espanhol I – 4ª | 14h30-15h50
Espanhol II – 4ª | 16h00-17h20
Espanhol Conversação – 4ª | 17h30 -18h30
Mandarim I – 4ª | 17h30-18h30
Inglês I – 5ª | 14h30-15h50
Inglês II – 5ª | 16h00-17h20
Inglês III – 5ª | 17h30-18h50
Casa da Cultura de Paranhos                 

Bordados
5ª | 17h10-18h30
Casa da Cultura de Paranhos

Pintura
2ª | 18h00-19h50
Casa da Cultura de Paranhos

Paranho's Move 
Escola de Super Poderes by Transformers 
Boxe | 2ª | 18h30-19h30
Caçador de Sonhos | 3ª | 18h00-19h00
Gaga Tecnique | 5ª | 15h30-17h00
Defesa Pessoal | Sábado | 10h30-11h30
Urban Sketching | Sábado | 14h30-15h30
Up! Unidade Empresarial 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


