
Caros Concidadãos,
O Verão, chegou! Este tempo estival é sinónimo de 
um conjunto de programas promovidos pela Junta de 
Freguesia de Paranhos já aguardados com grande 
expetativa e entusiasmo. 
Juntamente com momentos de alegria, festa e 
convívio saudável, como foram a Feira Rural à Moda 
Antiga e o Passeio de 10 de junho, surgem as ansiadas 
Férias Desportivas para as crianças e jovens, os 
passeios e visitas para os mais velhos 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, 
com espaço e palco 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.
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. 
As atividades de Verão não implicam uma menor 
atenção às questões e problemas sociais que, 
infelizmente, não param nesta época do ano.
Por isso, também no Verão, temos de estar atentos, 
solidários e presentes no momento de se 
encontrarem soluções para aquela grande 
percentagem de jovens que passa as suas férias 
escolares na nossa cidade e na nossa Freguesia, para 
aqueles que tendo oportunidade de efetuar uma 
pausa de férias de trabalho, possam usufruir do 
espaço público com qualidade e com diversas 
sugestões de atividades e para aqueles que enfrentam 
problemas de desemprego ou até de doença, possam 
ter momentos de distração e de esperança.
Porque prestar contas a quem em nós confia é 
fundamental na política, podemos continuar a dizer 
com um misto de orgulho e sentido de 
responsabilidade que permanecemos 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 as 
disponíbilizamos para consulta nas plataformas 
informáticas aos cidadãos;
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 de sol, calor, 
tranquilidade e lazer, será cheio de novidades e de 
momentos altos para a Freguesia. 
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. 
Contamos consigo para continuar 
a construir uma Freguesia para o 
futuro.
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 Entre outras atividades, a Junta de Paranhos assinalou o São João com uma 
sardinhada na Quinta da Malafaia
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NATO assinala 70º aniversário 
em Paranhos

Inaugurado novo Roseiral após a requalificação
de mais um talhão do Cemitério de Paranhos
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Numa organização do Rancho Folclórico de 
Paranhos, com o apoio da Junta de Freguesia, 
aconteceu no primeiro fim-de-semana de junho, 
mais uma edição da Feira Rural à Moda Antiga. 
Esta atividade conta já com 19 edições contínuas e 
pretende traduzir a ruralidade de Paranhos de há 
100 anos atrás.
Foi possível ver os tradicionais brinquedos, os 
lenços e as roupas da época, bem como saborear 
os petiscos tradicionais e regionais.
Vários Ranchos Folclóricos dirigiram-se nestes 
dias à nossa Freguesia, animando com atuações, 
com concertinas e com a sua boa-disposição 
todos quantos passaram pelo Jardim de Arca de 
Água.
Este ano, a Confraria dos Doces de Paranhos, 
marcou presença com grande sucesso, esgotando 

Feira Rural à moda antiga
> DESTAQUE

em ambos os dias os doces tradicionais da nossa 
Freguesia. Também o Grupo de Cavaquinhos de 

Ao longo do mês de junho, a Junta de Freguesia de 
Paranhos promoveu um conjunto de bailaricos de 
S. João, em diferentes espaços da Freguesia. Esta 
iniciativa teve como objetivo promover a animação 
cultural e o convívio e a diversão de todos quantos 
aproveitam a oportunidade para dançar ou 
recordar memórias de momentos de alegria e 
boa-disposição, tão característicos desta época do 
ano.
Pelo oitavo 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 

Santos Populares em Paranhos 

referência nas festividades do S. João em Paranhos. 
Para além do grande arraial popular, não faltaram 
as sardinhas, as fêveras, o caldo verde e a música 
popular. Foi em ambiente familiar que várias 
centenas de pessoas se divertiram e conviveram, 
nesta que é já uma tradição em Paranhos.
Também, numa parceria com a AOSL – Associação 
de Ocupação Sadia do Lazer, foi possível, por mais 
um ano, levar a vários locais de Paranhos o 
espectáculo dos ANIMARTE. Um grupo musical 
desta Associação de fortes raízes da nossa 
Freguesia.

Paranhos teve oportunidade de atuar, por duas 
vezes, animando a Feira.

A Junta de Freguesia de Paranhos e a Universidade 
Portucalense, em parceria com a NATO, 
organizaram as celebrações oficiais do 70º 

70º Aniversário da NATO em Paranhos
Aniversário da NATO, que decorreram ao longo 
de três dias nas instalações da  Universidade 
Portucalense.
 A conferência inaugural contou com a presença de 
Carlos Branco (Major-General do Exército), de 
Alexandros Papaioannou (International Staff, 
Political Affairs and Security Policy Division da 
NATO) e de Alberto Machado, Presidente da 
Junta de Freguesia de Paranhos. Este evento juntou 
80 participantes civis e militares, de 19 
nacionalidades diferentes, representando 17 
universidades diferentes (inclusivamente dos 
Estados Unidos da América) e um estabelecimento 
de ensino superior militar Português (a Academia 
Militar), divididos por 5 equipas inclusivas e 
assegurando a representatividade de género.

> AÇÃO SOCIAL

Assinatura de renovação do GIP

A Junta de Freguesia de Paranhos assinou a 
renovação do Gabinete de Inserção Profissional 
(GIP) num contrato de objetivos com o Instituto 
de Emprego e Formação Profissional (IEFP) – 
Centro de Emprego do Porto, para a manutenção 
deste serviço na sede da Junta de Freguesia.
O GIP é um serviço credenciado pelo IEFP e serve 
para prestar apoio a jovens e adultos 
desempregados no percurso da sua (re)inserção 
no mercado de trabalho, operando sempre em 
cooperação com os Centros de Emprego. 
Pretende-se reforçar o apoio aos desempregados e 
outros grupos desfavorecidos na procura e 
colocação em ofertas de emprego, encaminhar os 
mesmos para formação profissional ou promover a 
criação do próprio negócio. É ainda uma mais-valia 
para as empresas que registando neste gabinete as 
suas ofertas de emprego, poderão encontrar com 
maior facilidade o colaborador adequado para a 
sua entidade.
De acordo com o contrato de objetivos 
estabelecido entre o IEFP e a Junta de Freguesia de 
Paranhos, as principais atividades do GIP passam 
pelo: desenvolvimento de ações de informação 
sobre as medidas ativas de emprego e formação; 
encaminhamento para a organização de ações 
promotoras do desenvolvimento de competências 
para a procura de emprego e empreendedorismo; 
encaminhamento para ações de formação ou 
medidas de emprego; receção e registo de ofertas 
de emprego; apresentação e colocação de 
desempregados nas vagas existentes.
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Criação de um novo Roseiral no Cemitério de Paranhos 
> DESTAQUE

Projeto “Crescer a Brincar”
O Projeto Crescer a Brincar nasce de uma forte 
motivação e convicção de que a aprendizagem 
surge quando é significativa. Acontece no contacto 
com os materiais e nas experiências, com a 
integração das áreas de desenvolvimento e dos 
vários sentidos. Numa escola que se quer inclusiva, 
a necessidade de diferenciação dos estímulos e dos 
espaços emerge, de forma a que as atividades e as 
aprendizagens vão de encontro aos interesses e 
necessidades de cada aluno.
Esta conceção surge da parceria entre o Centro de 
Recursos para a Inclusão da Associação do Porto 
de Paralisia Cerebral (CRI | APPC) e a Escola Básica 
da Caramila, num espaço diferenciador e lúdico, 
que permita a aprendizagem significativa dos 
conteúdos académicos de uma forma divertida e 
facilitadora. 
Para a implementação deste projeto, destaca-se a 
colaboração da Junta de Freguesia de Paranhos que 
financiou a aquisição de materiais de desgaste, 
necessários para a construção de um percurso 
sensorial com estimulação fonológica (área 
essencial para o desenvolvimento dos 
pré-requisitos para a alfabetização).  
Atualmente, alguns alunos, orientados pelos 
profissionais envolvidos no projeto, já estão a 
construir algum material que fará parte desse 
percurso fonológico. Pretendesse que estas 
atividades sejam apresentadas aos alunos à medida 
que atravessam um percurso, organizado no 
próprio espaço, envolvendo-os no domínio da 
consciência fonológica. 

No início do mês de junho, o presidente da Junta 
de Freguesia, Alberto Machado, visitou a Attitude 
Academia de Artes, situada na Rua Óscar da Silva, 
a convite da direção para assistir a uma aula de 
preparação do seu espetáculo anual de dança, 
“Uma viagem pela Dança”, que foi apresentado no 
dia 22 de junho, no Auditório do Conservatório de 
Música do Porto.
Esta Academia tem apenas um ano de existência 
física, mas conta com mais de 20 anos de 
experiência pedagógica. A Attitude pretende fazer 
a diferença na área das artes, mais especificamente 
da dança, proporcionando aos seus alunos a 
ocupação dos tempos livres com diversas 
atividades, privilegiando a base que é a Dança 
Clássica, mas apresentando também alternativas 

Attitude Academia de Artes
como a Dança Contemporânea, a Dança Jazz, o 
Progressing Ballet Technique (PBT), a Dança 
Sénior, a Ginástica de Manutenção, o Pilates, entre 
outros.
Utilizam a dança enquanto forma de arte, enquanto 
factor fundamental na educação, para a construção 
de seres humanos mais completos e dotados de 
um espírito artístico, criativo e inspirador. Porque a 
dança ajuda os jovens a serem determinados, 
focados e trabalhadores, oferececem aos seus 
alunos a hipótese de enriquecer a sua formação 
global através da dança.
Para os alunos adultos, a Attitude oferece um leque 
de atividades, desde a dança à ginástica e ao Pilates, 
pensando sempre no bem-estar físico e mental. 
Saiba mais em: www.attitudeacademiadeartes.com

Foi recentemente reabilitada a 5ª secção - 1º Talhão 
do Cemitério de Paranhos (parte antiga). Depois 
de um longo período em que foi necessário 
aguardar que este espaço ficasse vazio, o Executivo 
da Junta deu início a um projeto já pensado há 3 
anos para este local.
O Cemitério de Paranhos já tinha, desde 2010, um 
espaço de roseiral, que se encontra junto ao 
memorial aos Combatentes da Freguesia, na parte 
mais recente do Cemitério, mas face à procura 
crescente, existia a necessidade de criar uma nova 
área para deposição anónima de cinzas.
Assim, foi possível reabilitar com toda a dignidade 
este espaço e dar continuidade às diferentes 
intervenções que temos levado a efeito para 
reforçar o respeito que todos temos por este local.

> CULTURA

Fado à Porta continua a crescer! 

O “Fado à Porta” tem vindo a revelar-se uma das 
atividades com maior sucesso dinamizadas pelo 
Pelouro da Cultura. Na tarde do primeiro sábado 
de cada mês, entre as 17h00 e as 19h00, algumas 
instalações da autarquia, escolas e espaços 
pertencentes a diferentes coletividades da 

freguesia acolhem o Fado, desde 2011 declarado 
Património Imaterial da Humanidade. 
Em cada uma das sessões realizadas, muitos e bons 
fadistas, coordenados por Sérgio Marques e Cláudia 
Lopes, acompanhados pela sonoridade 
incontornável de uma viola e de uma guitarra, 
proporcionam duas horas bem passadas a todos 
aqueles que aí fazem questão de marcar presença. 
E são cada vez mais a fazê-lo! 
No segundo trimestre deste ano, o “Fado à Porta” 
foi visitar o Futebol Clube Amial-Regado, o União 
Francos Figueirense e a Casa do Salgueiros. Sempre 
com “casa cheia”! Esperamos por si na próxima 
sessão… 

> AÇÃO SOCIAL
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> EDUCAÇÃO
Books Help! Feira do Livro Solidária 

A Junta de Freguesia de Paranhos realizou mais 
uma Feira do Livro Solidária, nos dias 18 e 19 de 
maio, desta feita na Rua Dr. Eduardo Santos Silva, 
junto à Igreja da Areosa. À semelhança das edições 
anteriores, os visitantes puderam trocar um livro 
por um género alimentar ou 1€ a favor da Loja 
Social de Paranhos. Ao longo do fim de semana 
decorreram várias atuações da Escola de Música 
de Santa Cecília, com momentos acústicos de voz 
e guitarra, assim como de piano e flauta 
transversal. Realizou-se, também, uma atuação da 
tuna FiscoGrupo, sob regência do professor Miguel 
Silva, e outra dos Estúdios de Dança de Paranhos, 
orientada pela professora Gisela Pinto. Graças à 
generosidade de todos quantos participaram na 
“Books Help”, foi doada à Loja Social de Paranhos 
a quantia de 1083€, transformados em géneros 
alimentares. Obrigado a todos aqueles que nos 
visitaram!

O passeio anual da Freguesia, destinado em 
exclusivo a reformados e pensionistas, continua a 

juntar centenas de pessoas em torno deste evento. 
Neste ano, os cerca de 1000 Paranhenses 

visitaram a cidade de Amarante, que tão bem nos 
soube receber, com a ponte, a igreja de São 
Gonçalo, o Museu Municipal Amadeo de 
Souza-Cardoso, a Casa da Portela, entre outras 
atrações.
A viagem continuou para Valpaços, onde na Quinta 
de D. Adelaide, foi possível fazer um 
almoço-convívio e passar uma animada tarde de 
confraternização e de bailarico.
Na logística, para além dos 16 autocarros, 
motoristas e guias, ambulâncias e respetivos 
corpos de bombeiros, foi possível contar com 
muito colaboradores da Junta de Freguesia, aos 
quais também, naturalmente, agradecemos.
Este grande convívio sénior continua a 
proporcionar um dia diferente, onde reina a alegria, 
a convivência e a boa disposição entre todos os 
participantes, que o S. Pedro ajudou com bom 
tempo.

Passeio Anual no 10 de Junho
> AÇÃO SOCIAL

De outubro de 2018 a junho de 2019, a Casa da 
Cultura promoveu uma oferta formativa de 
carácter diversificado, abrangendo diferentes áreas 
do saber e do saber-fazer, tendo cativado largas 
dezenas de Paranhenses. O sucesso desta vertente 
da atividade regular da CCP deve-se, também, ao 
excelente grupo de formadores / professores que 
aqui prestaram serviço, profissionalmente 
competentes e manifestamente bem-sucedidos no 
domínio das relações humanas. Criou-se um espaço 
de aprendizagem, num ambiente “familiar”, que se 
pretende que seja de todos e para todos. 
Assinalando o término do ano letivo, realizou-se um 
passeio de alunos a Coimbra, envolvendo uma visita 
ao Museu Machado de Castro, onde "O 
Guarda-Chaves", interpretado pelo ator Ricardo 
Kalash, desvendou os segredos do 'Criptopórtico 
de Aeminium', a cidade romana que nasceu há 2000 
anos sob a cidade de Coimbra. Após um almoço na 
Baixa, o convívio terminou com a visita guiada à 
Quinta das Lágrimas. Esta, que durante séculos 
constituiu um santuário privado por onde passaram 

> CULTURA

Atividade Formativa na Casa da Cultura
Reis e Imperadores, está agora aberta a todos 
aqueles apreciam a Natureza, a Arquitetura e a 
História. 
No próximo ano letivo, dever-se-á manter em 
moldes semelhantes a oferta formativa este ano 
disponibilizada. Assim, teremos aulas de Línguas – 

designadamente, Alemão, Espanhol, Francês, Inglês e 
Italiano – História do Porto, e, ainda, aulas de caráter 
prático, como Informática, Música, Pintura, Pilates e 
Yoga. 
As respetivas inscrições decorrem durante os meses 
de junho, julho e setembro, na Casa da Cultura.
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> CULTURA

Um Mês... Uma Visita 

Poesia anda no ar... em Paranhos

As sessões de “A Poesia anda no ar...” continuam a 
decorrer no primeiro sábado de cada mês, na Casa 
da Cultura, e no terceiro sábado, num café da 
freguesia, nas vozes de Ana Roseira, Eduardo Roseira 
e Maria de Lourdes dos Anjos, entre outros. A 
presença de Laurinda Dias, com os seus poemas 
cantados e de Fernando Gomes, com os registos 
fotográficos de cada um destes eventos, são  sempre 
um “bónus” com o qual podemos contar. Neste 
trimestre, a Poesia “andou no ar” abordando a 
Toponímia e o Fado, tendo chamado à conversa 
duas poetisas convidadas. Em abril, o professor César 
Santos Silva apresentou-nos algumas histórias e 
curiosidades sobre a vida, a obra e o contributo para 
a sociedade e a cultura, de alguns poetas 
homenageados na toponímia da cidade do Porto. 
Aqui se evocaram Miguel Torga, Daniel Filipe, 
António Nobre e Alberto Oliveira, entre outros. Nas 
palavras de Lourdes dos Anjos, “a cultura também é 
conhecer o chão que pisamos” e “ouvir o professor 
é sentir-me a pessoa mais pequenina do Porto”. No 
mês de maio, o fado, que tem sido inspiração para 
pintores, escritores e cineastas, foi o tema do 
encontro da Poesia, com o fadista Delfim Costa, 
acompanhado à guitarra por Miguel Silva, professor 
de música na Casa da Cultura. Há versos de grandes 
poetas portugueses cantados por fadistas, sendo que 
também alguns poemas foram expressamente 
escritos para serem cantados, como é o exemplo de 

“Corpo Interdito”, um poema soberbo de Fernando 
Campos de Castro, cantado por Sandra Correia. 
Aqui fica o pedido, dirigido aos senhores fadistas, 
para referirem sempre o autor da letra dos temas 
que cantam, homenageando assim os poetas que 

Encontro de Música Tradicional de Paranhos 

Em Maio, Paranhos recebeu o I Encontro de Música 
Tradicional de Paranhos, uma organização do 
Grupo de Cavaquinhos de Paranhos, com o apoio 
da Junta de Freguesia.
Um domingo de tarde excelente, com música 

O projeto “Um mês… uma Visita”, além de 
proporcionar um contacto direto com o 
Património, nas suas múltiplas vertentes, tem 
permitido concretizar agradáveis momentos de 
convívio. No segundo trimestre percorremos a 
Rota da Arquitetura, a Rota dos Jardins e a Rota do 
Património Religioso. Em abril realizou-se uma 
visita guiada ao Palacete dos Viscondes de 
Balsemão, uma casa-nobre do século XVIII, 
mandada construir pela família fidalga Alvo 
Brandão Perestrello Godinho, de quem foram 
herdeiros os Viscondes de Balsemão. Atualmente, 
o Palacete dos Viscondes de Balsemão alberga a 
Direção Municipal de Cultura e Ciência da Câmara 
Municipal do Porto, o Gabinete de Numismática 
(aqui se podendo apreciar uma das coleções de 
moedas mais completas e importantes do país) e o 
Banco de Materiais da CMP. 

Estreia de nova produção do TIPAR 

Em junho o Grupo de Teatro TIPAR Paranhos 
estreou a peça “E Ela Só Cantava”, com encenação 

de Ricardo Alves, com o apoio da Junta de 
Freguesia, no Auditório da Freguesia de Paranhos.

tradicional e com a sala de visitas da autarquia 
praticamente cheia. Nesta iniciativa participaram 
também o Conjunto Memórias de António Mafra e 
o Grupo Arco da Beilha.

O Parque do Covelo, conhecido por muitos 
Paranhenses, constituiu o destino da Rota dos 
Jardins. Desta feita, privilegiamos a visita ao Centro 
de Educação Ambiental aqui instalado. Há cerca 
de três séculos, a Quinta do Covelo era conhecida 
por quinta do Lindo Vale, ou da Bela Vista. No 
século XIX, foi comprada por José de Covelo, um 
comerciante abastado que lhe deu o nome atual. 
A Quinta do Covelo, com cerca de 8 hectares, 
acolhe um interessante Parque Urbano, que se 
complementa com um Parque Infantil e um 
Centro de Educação Ambiental, o qual promove 
diariamente a educação para a sustentabilidade. 
A igreja de S. José das Taipas, visitada em junho, é 
administrada pela Irmandade das Almas de S. José 
das Taipas, criada em 1780. Foi construída em 
estilo neoclássico, entre 1795 e 1878, segundo 
projeto da autoria de Carlos Amarante. A história 
da Igreja das Almas de São José das Taipas 
funde-se com a história da própria cidade do 
Porto. Tem várias curiosidades que merecem ser 
descobertas, destacando-se um quadro que 
representa a tragédia da Ponte das Barcas, 
ocorrida em 1809, bem como o mais antigo 
presépio da Cidade, concebido no séc. XVIII. Foi 
também possível visitar o Museu e as Catacumbas 
aqui existentes, que ocupam todo o espaço do 
presbitério. 

alimentam aquilo que é, merecidamente, este 
Património Imaterial da Humanidade. Em junho, na 
Casa da Cultura, foi também apresentada a obra 
poética a quatro mãos “Dois Sentires”, dedilhada por 
Maria Beatriz Ferreira e Aida Dinis Sampaio, duas 
amigas que se completam, não só nas linhas da vida, 
mas também nos caminhos da poesia.
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> CULTURA

 Cultura, participação e futuro

Nestes dias que se aproximam, de férias,  de tempos 
mais longos, propensos a balanços de vidas, de 
percursos e sobretudo de vias a seguir de futuro,  
quero de deixar a vossa consideração algumas, 
breves linhas sobre a importância destes três 
vectores na construção de uma sociedade mais 
democrática mais participativa e inclusiva. A cultura e 
participação e a construção do futuro.
As Juntas de Freguesias, como micro cosmos de uma 
realidade que se pretende ao serviço das pessoas, 
não podem prescindir das contribuições de todos os 
elementos do tecido social que a constituem ,sendo 
as pessoas o primeiro destes elementos.
Participar é designio de liberdade ganha, a verdadeira 
e a que sabe bem
Esquecemos muitas vezes que esses combate é diário 
e sobretudo continuo.
Apelo por isso que todos que me escutem pela 
leitura destas palavras que participem. A vossa vida, 
os vossos direitos a satisfação das vossas 

necessidades dependem disso.
Foi para todos nós frustrante ver num debate que se 
quer aberto e sobretudo participativo constatar  a 
diminuta participação que tivemos no encontro das 
colectividades que se organizou em Paranhos. Não 
podemos depois culpar os que se esforçam de que 
nada se faz.
A Cultura é sempre a alavanca do progresso e da  
valia dos valores que se deparam a todos nós. Somos 
tão mais ricos quando entendermos que partilhar 
valores e aceitar a diferença só está ao alcance de 
quem os tem e vive de acordo com o que defende e 
pratica.
Entendo que numa Terra de saber, aceitar a 
pluralidade e sobretudo conviver bem com ela reflete 
uma sã atitude perante a vida e os seus desafios. 
Eu modestamente partilho com todos, que me 
considero mais rico pelo debate, pela afirmação de 
valores e principios e sobretudo com visões 
diferentes. Devemos insistir na partilha de saberes 

conhecimentos pontos de vista e sobretudo de 
debate e de progresso. Acho que estamos bem em 
Paranhos porque temos uma visão cheia de eventos 
de trabalho e de pluralidade de tipos de realizações. 
Mas  lanço aqui a sugestão incluir o debate de ideias.
As ideologias não morreram e fazer os contrapontos 
necessários ajuda a escolher e estar informado e a 
fazer mais.
O nosso futuro depende disto e de agirmos e sermos 
parte do futuro. Porque Paranhos merece o 
empenho de todos e acho que 
posso falar por todos os 
representantes eleitos todos 
ficamos mais felizes quando 
vemos isso. Boas férias a todas e 
a todos

Paulo Jorge Teixeira
Presidente da Assembleia
de Freguesia de Paranhos

Casa da Cultura: Espaço de Arte 
A visita à sala de exposições da CCP, entre 27 de 
abril e 10 de maio, permitiu efetuar uma 
interessante viagem a Myanmar e à Índia. A 
exposição de fotografia “Chiaroscuro”, de António 
Fortuna, retratou o oriente, as suas cores, os 
cheiros penetrantes, os idiomas impenetráveis, 
assim como os costumes locais e as diferentes 
práticas religiosas. Nas palavras de António Fortuna: 
“A doçura do olhar daquela gente, a afabilidade do 
sorriso, a disponibilidade para nos oferecerem a sua 
imagem e a felicidade nos olhos ao visionarem o 
“preview” na câmara fotográfica, enche-me o 
coração”. Com este trabalho, o autor procurou 
uma concretizar uma “revisitação de uma técnica 
renascentista”. 
Como tem sido habitual, o curso de Artes Visuais 
da Escola Filipa de Vilhena promoveu a exposição 
de trabalhos dos alunos finalistas na Casa da 

Cultura. Foi assinalada a conclusão de uma 
importante etapa formativa, que deixa orgulhosos 
os professores e toda a comunidade educativa. 
Quem sabe se, um dia, não iremos realizar 
exposições individuais destes jovens artistas!
Ainda antes do período de férias, será possível 
visitar três exposições de pintura na Casa da 
Cultura, designadamente, a exposição individual “O 
Jardim da Helena”, de Helena Paraty, a exposição 
“O Perfume da Vida”, de Helena Lemos, e, ainda, a 
exposição “Conversas Pintadas”, do artista plástico 
caboverdiano Oleandro Garcia. Destacamos o 
caráter social desta última exposição, sendo que 
que o valor a angariar através da venda uma das 
obras da coleção "CONVERSAS PINTADAS 2019" 
será atribuído, na integra, à Obra Diocesana de 
Promoção Social, a qual desenvolve um trabalho 
intenso e profícuo nesta freguesia. 

Os Paranhenses já se acostumaram a ver caminhar 
pelas ruas da freguesia uma figura magra, cabisbaixa, 
de ar introspetivo e quase sempre com alguns 
livros debaixo do braço: assim é o “Julião”, o poeta 
das ruas de Paranhos. Mas, por baixo da aparência 
de quem está desligado do mundo, vive um escritor 
de olhar atento ao que o rodeia, que coloca na sua 
poesia uma história de vida rica em sentimentos e 
reflexões sobre uma sociedade em constante 
mutação. “Sou poeta e escritor. Lutei pelo 25 de 
Abril e vejo-o completamente desalinhado. Sou 
neutral e não alinhado.” Júlio Alberto Allen Vidal 
nasceu em 1955, filho de pais conservadores da alta 
burguesia, cedo se insurgiu contra o fascismo e o 
autoritarismo do antigo regime. Nas suas palavras, 
isso fez com que, em 1973, fosse proibido de se 
matricular em todos os liceus do Porto. Desde as 
vindimas em França, ao pastoreio de cabras na 
Galiza, entre o trabalho como trolha, pedreiro, 
vendedor de enciclopédias e alguns outros, “Júlião” 
fez de tudo um pouco para sobreviver. Conta com 
três edições de autor esgotadas: «Flores, Paz e 
Cinzas» (1984), «Outono ou Primavera da Vida» 
(1993) e «Auto estrada discurso de um homem 
livre» (2008). No dia 13 de abril foi apresentado na 
Casa da Cultura o documentário “O Cinema e a 
Poesia de Júlio Allen Vidal”, tendo esta sessão 
contado com a presença de vários convidados, 
designadamente, Fernanda Castro Matos - a 
“Teresinha” do filme Aniki Bobó, de Manoel de 
Oliveira – e Rui Gabriel Sá, amigos pessoais do 
poeta. Esteve também presente Luís Costa, cineasta 
e também seu amigo, realizador do filme “Júlio, o 
Poeta”.

O Cinema e a Poesia 
de Júlio Allen Vidal 

> EDUCAÇÃO

Projeto Entrelaçar - Visita ao Museu Nacional da Imprensa
Inaugurado em Abril de 1997, o Museu Nacional da 
Imprensa preserva um dos maiores espólios 
mundiais de artes gráficas e muitas relíquias 
tipográficas do país.
Durante a visita guiada foi apresentada a História da 
Imprensa, desde a sua invenção no século XV com os 
tipos móveis de Gutenberg até à introdução do 
computador nos jornais e nas tipografias.
O Museu, dividido em quatro grandes sectores de 
trabalho de uma tipografia: a fundição, a composição, 
a impressão e acabamentos/encadernação, permitiu 
ter uma visão da evolução das técnicas e máquinas 
de impressão. Pais e filhos assistiram à demonstração 
do funcionamento de algumas delas que integram a 
exposição e experimentaram antigas técnicas de 
impressão manual, através do manuseamento das 
máquinas expostas.

No final da visita todos ficaram a conhecer melhor o 
importante contributo de Gutenberg ao ter criado e 
introduzido na Europa o primeiro sistema de 
impressão de tipos (letras) móveis de metal 
(chumbo e estanho), que em conjunto com a prensa 
permitiram conferir uma enorme versatilidade ao 
processo de elaboração de livros e outros trabalhos 
impressos possibilitando a sua massificação, até então 
impossível, pois os livros e manuscritos existentes na 
época eram todos escritos à mão (monges copistas 
encarregavam-se dessa árdua tarefa!).
Após a visita guiada todos foram desafiados a 
participar numa Oficina de encadernação manual. 
Desde o processo de produção do livro executado 
manualmente pelos participantes, passando pela 
dobragem das folhas, costura com agulha das 
mesmas e aplicação e decoração da capa a gosto.
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Torneio de Futebol Juvenil
Nos dias 19 e 20 de Abril, decorreu o 3º Outeiro 
Cup - Torneio de Futebol Juvenil do Sporting Clube 
da Cruz, de encerramento da época 2018/2019, 
com o apoio da Junta de Freguesia de Paranhos. 
Mais de uma centena de crianças, de 8 equipas, dos 
escalões sub 10/11 - benjamins mistos e sub 12/13 
- infantis, participaram no torneio que decorreu no 
Campo do Outeiro. Foram dois dias de muito 
futebol no Torneio de Futebol Juvenil do Sporting 
Clube da Cruz, em ano de Centenário desta 
Instituição.

> DESPORTO

> DESPORTO

Salgueiros CUP 

> DESPORTO

100º Aniversário do Sporting Clube da Cruz 

O Sporting Clube da Cruz ou o “Clube dos 
Rapazes do Outeiro”, assim designado pelo facto 
de os seus fundadores residirem na zona do 
Outeiro também na Freguesia de Paranhos, 
completa a bonita e inspiradora idade de 100 anos! 
Foi fundado a 19 de maio de 1919.
Poucas instituições desportivas em Portugal, 
especialmente aquelas que sobrevivem e 
engrandecem fruto do esforço, empenho, amor e 
dedicação de uma enorme massa anónima de 
sócios e diretores, se podem orgulhar deste feito! 
O “nosso” Sporting Clube da Cruz é um deles.
Não é possível, em poucas linhas, resumir tantos 
momentos de glória e alegrias, intercalados “aqui” 
ou “ali” com outros de grandes dificuldades e 

> DESPORTO

Salgueiros Running 
O presidente da Junta, Alberto Machado, reforçou 
a parceria com os responsáveis pelo Salgueiros 
Running, no sentido apoiar esta modalidade, que 
dia para dia tem vindo a aumentar.
Esta equipa já conta com mais de 100 atletas, que 
vão enchendo de cor as ruas da nossa Freguesia. 
Dentro das possibilidades físicas de cada um pode 
optar, pela corrida ou pela caminhada.
O Salgueiros Running treina às quartas-feiras, 
depois das 20h30. Junte-se a eles! Pratique 
desporto.

Dia da Família 
A EB1 da Agra assinalou o Dia da Família, dia 15 de 
maio, com uma caminhada e piquenique na Quinta 
do Covelo.
O presidente da Junta de Freguesia, Alberto 
Machado, foi convidado a dar a partida para uma 
animada caminhada que contou com a participação 
de toda a comunidade escolar, bem como de pais e 
avós que se juntaram ao evento.

> AÇÃO SOCIAL

angústias. Mas de certeza que a comemoração do 
centenário é a prova cabal que valeu a pena! De 
que continua a valer a pena!
A Freguesia de Paranhos não seria a mesma sem 
este clube! Desde o Futebol ao Teatro, passando 
pelo Atletismo, tantos têm sido os momentos em 
que o Cruz (na sua designação mais popular…) 
tem levado o nome de Paranhos ao conhecimento 
geral e a momentos altos no Desporto e na 
Cultura. Não por acaso, recebeu o Estatuto de 
Utilidade Pública em 1986.
Assim, não podemos deixar de sentir um enorme 
orgulho e até um privilégio, pelo facto de este clube 
estar no nosso espaço geográfico. Não podemos 
ainda esquecer a missão social, muito para além da 
vertente desportiva, que o Sporting Clube da Cruz 
desenvolve: tantos têm sido os jovens que pelo 
facto de serem atletas do clube, têm tido uma vida 
melhor, seja na componente familiar ou na 
componente escolar ou em muitos casos, em 
ambas! É uma preciosa e imprescindível ajuda que 
dão à Freguesia, mas sobretudo a quem precisa.
A cidade tem de tratar este Clube com a dignidade 
que merece!
Contem com a Junta de Freguesia de Paranhos 
para mais 100 anos de sucesso!

> EDUCAÇÃO

Projeto Entrelaçar - Visita ao Museu do Carro Elétrico
No dia 18 de maio o Projeto Entrelaçar levou pais 
e filhos a visitar o Museu do Carro Elétrico 
(instalado na antiga central termoelétrica de 
Massarelos) e para concluir a visita todos fizeram 
uma agradável viagem de carro elétrico, desde o 
Museu até ao Passeio Alegre.
Durante a visita ao Museu a guia apresentou vários 
exemplares de carros não elétricos (ex. Carroção 
puxado a bois, o Americano movido por um 
cavalo) até ao primeiro carro elétrico a estrear os 
carris do Porto, o nº 22. Tiveram também a 
possibilidade de ver exemplares originais como o 
Carro Elétrico nº 100, sem portas nem janelas e 
tinha como finalidade levar os portuenses à praia, a 
Zorra que transportava carvão ou mesmo a 

Vagonete para transportar as canastra de peixe das 
peixeiras. Mais recente era o Trolley carro de 1959 
que ainda fazia parte do imaginário dos mais velhos 
e que circulou no Porto, Braga e Coimbra.

Foi uma oportunidade de aprender, experimentar e 
conhecer de perto a história, o desenvolvimento e 
o impacto sócio-económico dos transportes 
públicos sobre carris da cidade do Porto.

A 2ª edição da Salgueiros Cup realizou-se nos dias 19 
e 20 de abril, uma organização do Sport Comércio 
Salgueiros, com o apoio da Junta de Freguesia de 
Paranhos.
Neste torneio de futebol participaram 
aproximadamente 450 jovens dos escalões sub 10 e 
sub 14, sempre num ambiente animado e de fair play. 



Atividades para o próximo trimestre!
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JULHO
Férias Desportivas’ 19
1º Turno | 2 a 12 julho
2º Turno | 16 a 26 julho
Para crianças e jovens dos 8 aos 16 anos
Junta de Freguesia de Paranhos

A Casa está em Festa
Dia 6 | 15h00
Entrada livre
Casa da Cultura de Paranhos

1º Torneio “Paranhos Futebol na Rua” 
Dia 6 | Ringue do Bairro de S. Tomé 
Dia 13 | Ringue do Bairro do Bom Pastor
Dia 20 | Casa do Salgueiros
Dia 27 | Ringue da Urbanização de Santa Luzia
Entrada livre

ANIMARTE na Rua 
Dia 13 | Bairro do Outeiro
Dia 20 | Bairro de S. Tomé
21h30 - Parceria AOSL
Entrada livre

Exposição “Conversas Pintadas 2019”
De 19 a 26
De Oleandro Garcia
Entrada livre
Casa da Cultura de Paranhos

SETEMBRO
ATL - Regresso às aulas
De 2 setembro ao início do Ano Letivo 
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CONTACTOS

Contacto de Proximidade na Freguesia de 
Paranhos

926 360 957
Este é o número direto para os idosos e comer-
ciantes de Paranhos contactarem os agentes do 
Modelo Integrado de Policiamento de Proximidade, 
da Esquadra do Bom Pastor.

Siga-nos em:
www.jfparanhos-porto.pt
www.facebook.com/JFParanhos

Subscreva a nossa NEWSLETTER
através do e-mail: gci@jfparanhos.pt

Para mais informações: 
Freguesia de Paranhos
Rua Álvaro Castelões, 811 
4200-047 Porto 
Telefone: 225 020 046
e-mail: geral@jfparanhos.pt

AGOSTO
Entrega de Prémios do Exposição do
Concurso de Desenho e Sketch 2019 
Dia 7 | 16h00
Patente até 13 de setembro
Entrada livre
Casa da Cultura de Paranhos

Passeio Mensal a Tarouca
Dia 7 – Inscrição
Dia 17 – Saída da Junta
Dia 19 – Saída do Regado
Dia 24 – Saída da Areosa
Recenseados em Paranhos
Custo: 15,00€ (transporte e almoço incluído)
Auditório da Freguesia de Paranhos

Poesia anda no ar... com o Porto pintado por 
Helena Lemos
Dia 7 | 16h00
Entrada livre
Casa da Cultura de Paranhos

Fado à Porta
Dia 7 | 17h00
Entrada livre
Núcleo Desportivo do Bairro do Bom Pastor | Rua 
Luís Aguiar, Bloco 9, Cave – Paranhos

Um Mês... Uma Visita!
Dia 13 | 14h00 (J.F. Paranhos)
Rota da Arquitectura – Visita guiada aos Paços do 
Concelho, com subida à Torre (Repetição)
Custo: Gratuito
Vagas limitadas
Inscrição: Casa da Cultura de Paranhos

ATL de pontas
Ao longo do Ano Letivo nas escolas EB Costa 
Cabral, EB Covelo, EB Augusto Lessa, EB Miosótis e 
EB Bom Pastor

Exposição de Pintura de Maria da Luz Morais
Dia 14 | 16h00
Patente até 27 de setembro
Entrada livre
Casa da Cultura de Paranhos

ANIMARTE na Rua 
Dia 14 | Bairro do Regado
21h30 - Parceria AOSL
Entrada livre

Poesia anda no ar... fora de portas!
Dia 21 | 16h00
Entrada livre
Pão Quente Doce Vitória | Rua Prof. Joaquim Bastos, 
110 – Paranhos
(junto ao LIDL de Arca de Água)

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


