
Caros Paranhenses,

O ano de 2020 ficará marcado para sempre nas 
nossas vidas! A pandemia, o confinamento, a 
doença, a crise económica e as suas 
consequências, marcarão um período muito 
negativo na História do mundo contemporâneo 
a que Portugal, infelizmente, não ficará de fora.
É o tempo das instituições e da política atuarem 
e de cumprirem os seus propósitos: desde o 
Poder Central ao Local, ao SNS, à Proteção Civil, 
até nós, enquanto cidadãos com uma elevada 
quota de responsabilidade individual e coletiva, 
no combate a este flagelo. Para além desta 
responsabilidade, é também o tempo da 
SOLIDARIEDADE, da CORAGEM e da 
CONFIANÇA! 
Solidariedade de emergência e Solidariedade 
enquanto seres humanos, com laços de pertença 
a uma comunidade, grande ou pequena, perante 
aqueles que de uma forma mais intensa têm 
sofrido na pele o desemprego, a solidão, as 
debilidades económicas e angústias de um futuro 
que é uma grande incógnita para todos!
Coragem perante estas adversidades. É a sina do 
povo português! Esta é mais uma batalha que 
teremos de travar. Com cuidados acrescidos, 
com limitações impostas e com bom senso. Mas 
recusando a paralisia do medo e a incapacidade 
de atuar!
Confiança em nós, nas instituições, mas 
sobretudo nos milhares de profissionais que em 
Portugal e no mundo trabalham 
incessantemente para o fim desta saga 
pandémica: Cientistas, Médicos, Enfermeiros, 
Técnicos de Saúde, SNS, entre muitos outros.  
Confiança também no Poder Local! Se há e 
continua a haver exemplo de eficácia e 
dedicação neste combate, têm sido os nossos 
Autarcas. De todo o país e de muitos partidos! 
Aqui não há – não pode haver – “cores” 
partidárias! E é este exemplo que também a 
Junta de Freguesia de Paranhos quer continuar a 
dar.
Para além de todo o trabalho que já realizamos 
no combate a situações de emergência, carências 
diversas, acompanhamento de pessoas em risco, 
na concretização de diversas soluções e na 
prevenção de problemas que pudessem/possam 
existir, também já fomos reabrindo algumas 
valências da Junta: na Cultura, no Apoio à Família, 
no Apoio Social e no Lazer! O mundo não pode 
“parar”! Por si, por nós, por TODOS!
Juntos, cumprindo as regras, sendo solidários e 
responsáveis, vamos ganhar mais 
esta batalha!

Conto consigo! Sabe que 
pode contar connosco!

Um abraço amigo 
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O Crematório de Paranhos, inaugurado em março 
de 2015, pelo Presidente da Junta, Alberto 
Machado, acabou por ficar incompleto pelo 
surgimento de um problema com a titularidade do 
terreno onde está implantado, que datava da 
década de 90 mas que era desconhecido de todos 
os funcionários e Executivo. 

> DESTAQUE

Foi celebrado no ano passado um contrato de 
colaboração com o Município que visou instituir 
processos que estimulassem a aproximação dos 
eleitos aos eleitores, promover um maior 
estreitamento entre ambos e reforçar a 
participação ativa dos cidadãos, contribuindo para 
uma intervenção informada e responsável da 
população nos processos governativos locais, em 
particular no desenvolvimento e implementação de 
políticas públicas na área da sustentabilidade, nas 
suas vertentes social, económica e ambiental.
Nesse sentido foi promovida uma dinâmica 
participativa que visou incentivar a cooperação da 
população de Paranhos na apresentação e escolha 
de projetos com impacto real na comunidade.
De entre vários projetos apresentados, foi 
escolhido pelo júri a construção de duas Capelas 
Mortuárias, anexas ao Crematório de Paranhos, no 
terreno situado no gaveto das ruas Dr. Manuel 
Pereira da Silva e Dr. Roberto Frias.
O montante financiado pelo Orçamento 

Paranhos constrói Capelas Mortuárias no âmbito do Orçamento Colaborativo

Requalificação do Polidesportivo Exterior do Agra do Amial

A questão foi ultrapassada com a compra do 
terreno à Universidade do Porto e é agora 
possível, dotar aquele espaço de casas de banho 
públicas (homens, senhoras e pessoas com 
mobilidade condicionada), de uma zona de 
conforto para os familiares, enquanto aguardam as 
cerimónias ou a cremação dos seus entes 

Obras de ampliação do Crematório vão permitir complementar equipamento

Colaborativo foi de 150 mil euros, numa obra que se 
prevê estar concluída no final do próximo ano.
Esta valência, de que a Junta de Freguesia não 
dispunha, permitirá complementar o complexo 
cemiterial ali existente e colmatar a inexistência de 

espaços de velação para famílias de outras religiões 
que não a Católica, constituíndo um espaço 
extremamente importante num momento tão 
delicado como é a última despedida aos entes 
queridos. 

queridos, e o isolamento térmico daquela 
infraestrutura.
A realização destas obras de ampliação, há muito 
aguardadas, também vão dotar o Crematório da 
Freguesia com a criação de lugares de 
estacionamento para além do arranjo do espaço 
exterior do terreno situado no gaveto das ruas Dr. 
Manuel Pereira da Silva e Dr. Roberto Frias.
A Junta de Freguesia irá investir cerca de 135 mil 
euros, de recursos próprios, numa obra que se 
prevê poder estar concluída até ao final do 
próximo ano.
De salientar que o Crematório de Paranhos foi e 
ainda é o único equipamento do género 
propriedade de uma Junta de Freguesia, sendo que 
a maioria dos crematórios são propriedade de 
Câmaras Municipais, como é o caso dos 
crematórios vizinhos do Prado do Repouso (do 
Município do Porto) e do crematório de 
Matosinhos (da Câmara de Matosinhos, embora 
com gestão semi-privada). De gestão privada é 
também o crematório da Lapa.

A Junta de Freguesia de Paranhos, protocolou 
com o Município do Porto a delegação da 
competência de gestão e conservação do 
“ringue do Agra”. Fruto dessa transferência de 
competência, a Junta de Freguesia terminou 
recentemente a requalificação do ringue do 
Agra, estando esse equipamento, a partir deste 
momento, à disposição de todos.
O Presidente da Junta, Alberto Machado, em 
contacto com a população pediu a todos 
"ajudem-nos a cuidar deste espaço que irá 
beneficiar os jovens da comunidade".
A intervenção efetuada teve como pontos 
principais a colocação de um novo piso, a 
cobertura com uma rede (para evitar que as 

bolas possam continuar a ir para a rua ou a 
partir os vidros dos blocos adjacentes), a 
reposição de redes laterais, substituição de 
balizas, reparação de muros de suporte e 
pintura de muros e piso com marcações.
A Junta de Freguesia vai articular com a 
Associação de Moradores do Bairro do Agra do 
Amial a gestão da abertura e encerramento 
deste equipamento que passará a funcionar com 
horário definido.
O investimento de cerca de 45 mil euros foi 
realizado a expensas do Município e da 
Freguesia.

Antes

Depois
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Já iniciaram as obras de requalificação do Polidesportivo Exterior do São Tomé

Há já vários anos que a Junta de Freguesia de 
Paranhos vinha procurando a delegação da 
competência de gestão e conservação do “ringue 
do São Tomé”. A intenção do pedido devia-se à 
localização central deste equipamento, às 
dimensões do mesmo e às condições adjacentes, 
nomeadamente os balneários para as equipas e 
para os árbitros e um espaço polivalente. Salienta-se 
que este é o maior polidesportivo exterior da 
Freguesia e aquele que tem melhores condições e 
medidas oficiais para a prática desportiva.
A intenção por detrás deste pedido prende-se com 
a dinamização sociodesportiva que a Junta pretende 
fazer naquele espaço. O Presidente da Junta, 
Alberto Machado em visita ao local da obra 
transmitiu a ideia do Executivo para o local como 
sendo "fundamental incentivar a prática desportiva 
junto dos mais novos, contribuindo assim para 
mitigar eventuais diferenças sociais e com isso 
promover um contexto diferente daquele que é 
vivido neste momento, beneficiando toda a 
comunidade".
A intervenção que está a ser realizada tem como 
pontos principais a reabilitação dos balneários, do 
espaço polivalente, dos circuitos de iluminação, 
água e esgotos, bem como a beneficiação do 
campo de jogos.
A Junta de Freguesia vai gerir diretamente este 
equipamento colocando um professor de educação 
física no período de fim de tarde, que vai ter como 

missão o desenvolvimento de atividades com as 
crianças da comunidade.
O investimento de cerca de 80 mil euros será 
repartido com o Município, que suportará os custos 
da reabilitação do campo de jogos e pela Junta de 
Freguesia que suportará os custos com os 
balneários e com o espaço polivalente.

Relativamente a outros projetos similares, está 
prevista a reabilitação futura do “ringue do Bom 
Pastor” pela Domus Social na sequência das obras 
naquele bairro social, estando a Junta de Freguesia a 
avaliar um pedido de construção de mais um 
equipamento desportivo noutro local da Freguesia. 

Contas da Freguesia aprovadas na primeira reunião presencial Pós Estado de Emergência
Este ano, a habitual Assembleia de Freguesia de 
abril, decorreu apenas em meados de maio, na 
primeira reunião presencial após o período de 
confinamento decretado pelo Estado de 
Emergência. Para os mais interessados no tema, fica 
um excerto do texto introdutório do Relatório de 
Atividades e Contas de Gerência: 
“No balanço de 2019, podemos referir alguns dos 
projetos, atividades e investimentos mais relevantes.
No Pelouro da Ação Social, destacamos a 
organização dos serviços no que concerne à 
promoção de apoio nos mais variados projetos que 
temos em funcionamento, bem como a estreita 
articulação com as Instituições que, com a Junta de 
Freguesia, vão prestando ajuda aos mais 
carenciados.
O sucesso do primeiro ano de implementação do 
regulamento do Programa de Emergência Social e a 
continuidade do projeto Zero Desperdício, com 
mais de 17 toneladas de alimentos recolhidos em 
2019, são exemplos a realçar.
Também foi possível, no âmbito do Orçamento 
Colaborativo, reforçar o Banco de Produtos de 
Apoio da Freguesia de Paranhos, uma valência da 
Loja Social, cujo objetivo é prestar apoio a 
indivíduos em situação de incapacidade ou 
dependência, através da cedência temporária de 
equipamento técnico. Em 2019, adquirimos cadeiras 
de rodas, andarilhos, cadeiras de banho/sanitárias, 
andadeiras, canadianas e um sistema motorizado 
para acoplar em cadeira de rodas manual. Estas 
ajudas técnicas significam um excelente reforço na 
capacidade de ajuda da Junta aos seus Fregueses. 
O Pelouro do Cemitério teve um enorme 
investimento em 2019. Foi a requalificação do 
espaço para acolher duas floristas, foram as obras de 
beneficiação da secretaria (no âmbito do 
Orçamento Colaborativo), foi a construção de um 

novo conjunto de sanitários públicos e a criação de 
uns sanitários para pessoas com mobilidade 
condicionada, foi a pintura de muros e 
gradeamentos, foi a construção de jazigos e foi a 
reconversão de um talhão em roseiral. Muita 
atividade, muito investimento num local que merece 
sempre a nossa atenção e o nosso maior respeito.
No Pelouro da Cultura, depois de no ano anterior 
ter sido possível efetuar obras de requalificação do 
edifício da Casa da Cultura, 2019 foi um ano que 
passou pelo reforço das atividades e dos eventos, 
procurando sempre a proximidade com a 
população.
O Pelouro da Inovação e Sustentabilidade foi criado 
no decorrer de 2019, numa reestruturação na 
orgânica de funcionamento do Executivo da Junta 
de Freguesia, originada pelo encerramento da 
Unidade Empresarial.
Este pelouro manteve muito do trabalho do 
pelouro anterior, nomeadamente mantendo a 
aposta em nova candidatura ao Programa JUNTAr 
do Fundo Ambiental, que previa financiamentos 
para atividades de promoção de Economia Circular 
nas Juntas de Freguesia. Vimos, pelo segundo ano 
consecutivo, os nossos projetos serem elegíveis. 
Neste pelouro foi ainda possível contribuir para a 
sustentabilidade ambiental com a colocação de 

painéis solares no edifício sede da Junta de 
Freguesia. Este investimento permitirá reduzir em 
cerca de um terço a fatura da eletricidade deste 
edifício. 
No Pelouro do Desporto e Lazer para além das 
múltiplas atividades e das já tradicionais Férias 
Desportivas, ou até das Festas da Freguesia, foi 
também possível neste ano de 2019 doar aos dois 
clubes com maior número de atletas duas das 
carrinhas propriedade da Freguesia. Uma das 
carrinhas foi entregue ao Sport Comércio e 
Salgueiros e a outra ao Sporting Clube da Cruz.
O Salgueiros movimenta mais de 500 atletas e o 
Cruz cerca de 200.
O Pelouro da Educação continuou o seu esforço 
por garantir o apoio às famílias através dos ATL. Mas 
não descurou as atividades e os projetos que o 
pelouro tradicionalmente dinamiza.”
No documento, disponível para consulta no site da 
Junta de Freguesia, foram ainda salientados os 
desafios deste mandato que já estão a ser 
concretizados e os que estão em vias de 
concretização. Visite o site da Freguesia de Paranhos 
para mais informação: 
https://www.jfparanhos-porto.pt/pt/documentos-ofi
ciais/relatorio-e-contas
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A solução encontrada pelo Ministério da Educação 
para retomar o Ensino das nossas crianças no 3° 
período letivo, acarretou uma importante 
componente de contacto online entre professores 
e alunos.
Esta alteração do modelo tradicional de ensino, 
trouxe desafios a toda a comunidade escolar, tanto 
de adaptação, como, da própria disponibilidade 
financeira para adquirir equipamentos informáticos 
para muitas famílias.
Assim, a Junta de Freguesia de Paranhos decidiu 
avançar com uma campanha de angariação de 
computadores, portáteis e tablets usados junto da 
população e de empresas, para entrega a famílias 
comprovadamente carenciadas ou que devido ao 
contexto social e económico não conseguiam 
adquirir os equipamentos necessários para que as 
crianças pudessem, de facto acompanhar as aulas!
A Junta de Freguesia de Paranhos é uma das 
maiores Freguesias do País, a maior da Cidade do 
Porto, com cerca de 50.000 habitantes e cerca de 
3.000 alunos nos 1º, 2º e 3ºs ciclos do ensino 
básico.
Com esta campanha foi possível dar resposta às 
necessidades mais urgentes, tornando uma 

Entrega de computadores a alunos de famílias carenciadas

O Programa Chave de Afetos é uma solução 
integrada com componente tecnológica e humana 
que monitoriza as pessoas idosas de forma 
contínua, contribuindo para uma diminuição do 
isolamento sénior. 
Promove a inclusão social e as relações afetivas, 
potenciando um sentimento de segurança subjetiva, 
essencial para a permanência no seu domicílio, 
evitando a institucionalização involuntária e custos 
associados.
O programa propõe três eixos de intervenção que 
se complementam e beneficiam os utentes, a rede 
de suporte, o Estado e a comunidade: 

- Sinalização de casos de idosos em risco e o desen-
volvimento de diagnóstico social - assegurado pelo 
trabalho de proximidade e em rede de parceiros 
sinalizadores;

- Serviço de teleassistência - dispondo de um 

Programa Integrado de Assistência ao Domicílio – Serviço de Teleassistência

> AÇÃO SOCIAL

realidade apoiar cerca de 20 famílias com 
computadores portáteis, em bom estado de 
conservação e utilização, para que as crianças 
pudessem acompanhar as aulas do primeiro ciclo.
A Junta de Freguesia de Paranhos faz um 

agradecimento especial pela colaboração de todos 
que disponibilizaram equipamentos em boas 
condições de utilização para as crianças e jovens de 
Paranhos.

A Freguesia de Paranhos disponibilizou em maio 
um novo website, com uma nova imagem, uma 
estrutura simplificada e a capacidade de se adaptar 
a todos os dispositivos móveis.
Com um design mais atual, a nova página na 
internet vem qualificar a comunicação da freguesia 
e facilitar o acesso à informação por parte dos 
utilizadores. Atualmente é mais fácil encontrar a 
informação de que o cidadão precisa em qualquer 
dispositivo, uma vez que o conteúdo do novo 
website se adapta aos diferentes visores.
Dentro dos novos recursos disponibilizados pela 
freguesia neste novo website, o Presidente da Junta, 
Alberto Machado, destaca a possibilidade de “os 
cidadãos terem acesso aos formulários de forma 
online, de conhecerem os protocolos/projetos 
implementados em Paranhos, ou de puderem 

Freguesia de Paranhos já tem novo website

contribuir com sugestões para a melhoria da 
freguesia”.
A página oficial da Freguesia de Paranhos continua 
a conter a história da freguesia, conhecimento 
sobre as instituições locais, informação sobre os 
serviços disponibilizados nos nossos equipamentos, 
para além de abrir espaço para uma nova 
dinamização e divulgação dos eventos realizados 
por esta freguesia.
Desta forma o Presidente da Junta, considera que 
este é “mais um passo dado por este Executivo na 
aproximação aos seus cidadãos e mais um passo 
para uma sociedade com menos barreiras e mais 
transparência”.
O novo website pode ser consultado através do 
habitual endereço: www.jfparanhos-porto.pt

dispositivo conveniente e de fácil utilização, inclui 
múltiplas funções, nomeadamente acesso automáti-
co a um operador disponível 24 horas 
por dia e 365 dias por ano;

- Acompanhamento de voluntários (visitas semanais 
ou quinzenais) - tem por base o interesse e o perfil 
da pessoa idosa, com o objetivo de estimular a 
convivência e a participação em atividades dentro e 
fora do domicílio, promovendo a socialização e os 
afetos. Dada a situação de saúde pública atual, e a 
necessidade de distanciamento social, não são 
realizadas as visitas presenciais, apenas contactos 
telefónicos.

O projeto tem como público-alvo pessoas isoladas 
com 65 ou mais anos, com inexistente/insuficiente 
retaguarda familiar, residentes na Freguesia de 
Paranhos, com rendimento médio mensal até 650€.
Este programa é uma parceria conjunta entre a 

Misericórdia do Porto, a Câmara Municipal do 
Porto e a Junta de Freguesia de Paranhos.
Para beneficiar do programa deverá contactar o 
Gabinete de Serviço Social da Junta de Freguesia de 
Paranhos, através do 22 502 00 46 ou 
servico.social@jfparanhos.pt



> AÇÃO SOCIAL
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+ Saúde Oral

O programa “+Saúde Oral”, promovido pela Junta 
de Freguesia de Paranhos e a Clínica Pedagógica de 
Medicina Dentária - Universidade Fernando Pessoa. 
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. 
Para beneficiar deste protocolo deverá dirigir-se ao 
Gabinete de Serviço Social para uma avaliação da 
sua situação económica, devendo apresentar os 
documentos referentes a todos os elementos do 
seu agregado familiar, nomeadamente os 
documentos identificativos, comprovativos dos 
rendimentos e comprovativos das despesas 
mensais.

Na tarde do dia 20 de junho, sábado, o Pelouro da 
Cultura promoveu um evento online, transmitido 

Quando Sua Excelência o Presidente da República 
Portuguesa decretou o estado de emergência no 
País, no dia 18 de março, a Casa da Cultura 
preparava-se para inaugurar a exposição de todos 
os textos recebidos, no âmbito do concurso “As 
Mais Belas Cartas de Amor”.
Este concurso, instituído pelo Pelouro da Cultura 
da Freguesia de Paranhos, pretende valorizar a 
escrita criativa como fonte de prazer, satisfação 
pessoal, conquista e realização, estimulando os 
processos de pensamento, de imaginação e de 
expressão de sentimentos.
Este ano, decorreu a sua oitava edição, tendo o júri 
apreciado em detalhe todos os textos recebidos, 
perto de sessenta, distinguindo três dos trinta e 
dois participantes no concurso. Assim, foram 
atribuídos os seguintes prémios: 1.º, a Helena 
Homem de Melo, com o texto “Para Ti, minha 
Estrela”; 2.º, a “Alexis” (pseudónimo), com o texto 
“Para Camilo”, e 3.º, a Ilídia Vale, com o texto “A 
um amor que ainda não veio”. Parabéns a todos! 

>

Junta de Freguesia ao lado das Instituição de Apoio Social de Paranhos

No âmbito do Programa de Emergência Social da 
Freguesia de Paranhos, o Presidente da Junta, 
Alberto Machado, assinou ao longo do período de 
emergência da pandemia um conjunto de 
protocolos com Instituições de Apoio Social da 
nossa Freguesia.
O objetivo destes protocolos foi ajudar as famílias 
mais carenciadas de Paranhos, utentes dessas 
Instituições, em especial aqueles mais afetados 
pela crise provocada pela COVID-19.
A Junta de Freguesia para além da assinatura de 
protocolos de cooperação, adquiriu material de 
proteção para distribuir pelas IPSS e Centros 
Sociais da nossa Freguesia que ao longo de todo o 
tempo prestaram serviço de apoio domiciliário aos 
nossos idosos e pessoas mais carenciadas. 
Também foram distribuídas mais de 15.000 
máscaras cirúrgicas e FFP2, doadas pela Fundação 
Belmiro de Azevedo a lares de Paranhos, que na 
fase de confinamento foram de grande auxilio na 
proteção dos profissionais que estiveram “na linha 
da frente” a cuidar dos que mais necessitam. 

“As Mais Belas Cartas de Amor” 
também foram escritas neste ano!

> CULTURA

O Fado e a Poesia encontraram-se em palco

em direto na página de Facebook da JFP. A 
convite do responsável do Pelouro, Rui Carreira, 
compareceram no Auditório Horácio Marçal, 
integrado no edifício-sede da Junta, os 
dinamizadores das nossas sessões de “Fado à 
Porta”, Sérgio Marques e Cláudia Lopes, a viola 
Joana Almeida e o guitarrista Marco Quaresma, 
bem como os poetas dinamizadores das sessões 
de “A Poesia anda no ar...”, Lourdes dos Anjos e 
Eduardo Roseira. Juntos, produziram um pequeno 
espetáculo, “Momentos de Fado e Poesia”, com a 
duração de cerca de meia hora, alternando entre 
si as diferentes intervenções neste evento. 
Comprovadamente, estas duas expressões 
culturais complementam-se, enriquecem-se 
mutuamente, e recomendam-se, naturalmente. 
Viva o Fado! Viva a Poesia! 

No dia 29 de junho, procedeu-se à reabertura da 
Casa da Cultura de Paranhos, no seu horário 
habitual, nos períodos entre as 09:00 e as 13:00, e 
entre as 14:00 e as 17:00.
Após o período de inatividade a que estivemos 
sujeitos, no dia 2 de julho foi inaugurada uma 
exposição coletiva de Bordados e Pintura, de 
autoria dos alunos dos respetivos cursos da CCP. 
A sala de exposições deste equipamento da 
Freguesia foi preenchida com numerosos 
trabalhos, de diversas temáticas, que 
embelezaram sobremaneira o espaço reservado 
para o efeito.

Os Bordados e a Pintura marcaram presença na Casa da Cultura

> CULTURA

As visitas a esta exposição decorreram sob 
apertadas regras de segurança, sendo obrigatório 
o uso de máscara, a desinfeção prévia das mãos e 
o espaçamento entre pessoas. Para além disso, na 
sala de exposições apenas é admitido o número 
limitado de visitantes, em simultâneo.
Estamos certos de que todos irão compreender a 
necessidade de implementação de tais regras de 
funcionamento, em benefício de quem nos visita e 
faz questão de acompanhar as nossas atividades. 
Esperamos poder continuar a contar com a sua 
presença! 



6 Vida de Paranhos

"Viver em Paranhos com a ameaça do Covid

Este texto pretende ser uma reflexão 
partilhada com todos sobre o impacto da 
pandemia na via da nossa Cidade.

Motivada pela dupla circunstância de que na 
nossa Freguesia se encontrar um dos maiores 
hospitais de referência do Norte de Portugal, 
o S. João.

Nota elementar de agradecimento a todos 
que neste centro do bem tudo fizeram para 
manter-nos ao abrigo do que se previa que aí 
vinha.

Uma nota de orgulho fica aqui para memoria 
futura a todos os autarcas que na Cidade do 
Porto deram ao nosso pais a imagem de rumo 
de vontade e de lutar pelos nosso. Obrigado Rui 
Moreira.

Menção deve ser devida também aos autarcas 

de Paranhos pelo que fizeram no sentido de 
ajudar a minorar as dificuldades e as 
necessidades que se abateram sobre nós.

Um apelo deve ser pedido todos os que aqui 
habitam. Nada esta já ultrapassado. é 
necessário insistir nas medidas das autoridades 
que são pensadas antes de mais em nossa 
defesa.

A segunda vaga que queremos preparar de 
modo mais organizado pede-nos atenção as 
normas, cuidado com as regras e obediência às 
determinações da autoridade.

Devemos refletir sobre o que aí vem e da 
necessidade de reforçar as dotações que o 
poder central nos coloca em orçamento.

Serão necessárias e muito necessárias no que 
aí vem.

Tenho confiança na sociedade civil e nas 
organizações de economia social da nossa 
freguesia, julgo que a comissão social de 
freguesia terá no futuro próximo que ter mais 
ativismo e mais força e intervenção.

Termino dizendo que estamos aqui os órgãos 
da freguesia ao dispor de todos que dela 
necessitarem e que manteremos a nossa 
tradição de estar ao dispor e ao serviço.

Cuidem-se protejam-se e 
pensem que a proteção 
começa em cada um de 
nós.

Paulo Jorge Teixeira
Presidente da Assembleia
de Freguesia de Paranhos

A Freguesia de Paranhos, através do seu Pelouro 
da Cultura, fez questão de continuar a 
proporcionar aos paranhenses um conjunto de 
iniciativas de carácter cultural, levadas a efeito sob 
diversas formas. Sempre à distância e em 
segurança, como impunham o bom senso e as 
orientações da Direção Geral de Saúde.
Neste contexto, entre os meses de março e de 
julho, foram sendo publicados na página de 
Facebook da JFP um amplo conjunto de 
conteúdos culturais, tendo os mesmos sido 
merecedores de múltiplas visualizações e 
comentários dos visitantes. Assim, foram lançados 
diversos desafios sob a designação “Sabe onde 
fica?”, nos quais se apresentava uma foto de 
pormenor de um local na freguesia, convidando 
os visitantes a identificarem o local em causa, 
desvendando-o alguns dias mais tarde, 
apresentando uma foto do respetivo 
enquadramento; foram disponibilizadas várias 
visitas virtuais a museus e exposições, de 
temáticas diversas; foram publicados vídeos de 
interpretações de Fado, bem como de leitura de 
poemas, com a colaboração dos fadistas Sérgio 
Marques e Cláudia Lopes e dos poetas Lourdes 
dos Anjos, Laurinda Dias, Alzira Santos e Eduardo 
Roseira; foram publicadas diversas vídeo aulas 

No âmbito do processo desconfinamento 
gradual de diversas atividades, nomeadamente 

Em Paranhos, mesmo em tempos de pandemia, a Cultura não parou

A Biblioteca da Casa da Cultura

intituladas “Aprender música em casa...”, da 
autoria do Maestro Sérgio Sousa Martins, e foi 
assinalado o Dia Mundial da Criança, celebrado a 
1 de junho, com uma mensagem inspiradora 
dirigida aos mais novos, pela voz de Eduardo 
Roseira. 
Os alunos inscritos nas diversas atividades 
formativas da Casa da Cultura também não foram 

> CULTURA

esquecidos, tendo sido assegurado o contacto 
online com os mesmos, proporcionando-lhes o 
acesso a diferentes materiais produzidos pelos 
respetivos formadores. Em Paranhos, como se vê, 
a Cultura não parou. Adaptou-se, da forma 
possível, aos constrangimentos impostos por 
estes tempos de incerteza. Juntos, conseguiremos 
“dar a volta à situação”! 

aquelas de índole cultural, a Junta de Freguesia 
de Paranhos procedeu à reabertura da 

Biblioteca da Casa da Cultura, no dia 8 de maio, 
ainda que, de modo condicionado. Desde esse 
dia, e até ao seu funcionamento em horário 
normal (concretizado a partir do dia 29 de 
junho), a Biblioteca esteve aberta às 
sextas-feiras, entre as 15.00 e as 17:00, 
exclusivamente para efeitos de levantamento e 
devolução de livros, para leitura domiciliária, 
respeitando integralmente as regras impostas 
pela Autoridade de Saúde.
Os nossos leitores mais fiéis desde logo 
souberam aproveitar esta oportunidade para 
satisfazerem os seus (bons) hábitos de leitura. 
Ainda bem que os pudemos ajudar… 



Em período de férias de verão, a Freguesia de 
Paranhos promoveu diversas atividades para os 
mais novos nos seus cinco ATL’s.
Este ano, o ATL Férias Divertidas decorreu de 29 
de junho a 31 de julho, com a novidade de abranger 
crianças dos 6 aos 12 anos.
Face às novas circunstâncias de pandemia, a 
Freguesia de Paranhos, redefiniu os planos para 
execução das atividades dos ATL Férias Divertidas. 
Para minimizar os riscos, algumas das atividades e 
rotinas dos anos anteriores, foram alteradas ou 
ajustadas. Assim, foi possível estabelecer condições 
adequadas para as crianças e restantes elementos 
das equipas que os acompanharam.
Com atividades maioritariamente ao ar livre 
(seguindo as recomendações da DGS), as crianças 
foram à praia, fizeram a caça ao tesouro, tiveram 
sessões de zumba e capoeira, realizaram um mini 
pedi-paper, tiveram sessões de expressão musical e 
em cada semana usufruíram de um passeio (Zoo da 
Maia, Passeio de barco das 6 pontes no Rio Douro, 
Sea Life e Pavilhão da Água).
Apesar das limitações e constrangimentos a que a 
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Regresso do ATL Férias Divertidas 2020

Realizou-se, entre os dias 15 e 19 de junho, o 
XXIX Open Juvenil de Ténis, nas categorias Sub 
12 e Sub 16 nas variantes de masculinos e 
femininos, singulares e pares, organizado pelo 
Club Sportivo Nun' Álvares e com o apoio da 
Freguesia de Paranhos.
Após o período de pausa obrigatória nas 
competições, foi com grande entusiasmo que 
cerca de 50 atletas regressaram à competição e 
abrilhantaram este torneio.
O presidente da Junta, Alberto Machado, esteve 
presente na entrega de prémios aos vencedores e 
aos finalistas e congratulou o CSNA por esta 
iniciativa.

XXIX Open Juvenil CSNA

Freguesia de Paranhos entrega carrinhas ao Cruz e ao Salgueiros

> EDUCAÇÃO

> DESPORTO

pandemia a todos nos obrigou, foi visível a alegria e 
o convívio entre os participantes, que já não 
partilhavam momentos juntos à longos meses.

A Junta de Freguesia de Paranhos entregou duas 
carrinhas de nove lugares ao Sporting Clube da 
Cruz e ao Sport Comércio e Salgueiros, tendo em 
atenção o trabalho desenvolvido por estas duas 
instituições na freguesia de Paranhos, que, em 
conjunto têm mais de 500 crianças e jovens a 
praticar desporto.
O Sporting Clube da Cruz é um clube da freguesia 
de Paranhos, fundado em 19 de maio de 1919, que 
desenvolve desde essa data diversas atividades na 
área do desporto, cultura e ação social, junto de 
crianças e jovens da freguesia. Há mais de 30 anos é 
considerada uma instituição de utilidade pública. 
Esta instituição centenária, na parte desportiva, tem 
equipas de formação em competição em todos os 
escalões; benjamins, infantis, iniciados, juvenis, 
juniores e seniores, com mais de 120 atletas 
inscritos nas competições organizadas pela 

Associação de Futebol do Porto.
O Sport Comércio e Salgueiros, fundado em 8 de 
dezembro de 1911, é um clube multidesportivo 
com sede na freguesia de Paranhos. Esta instituição 
é reconhecida por ter uma das melhores escolas de 
formação do país. O clube disputa os campeonatos 
nacionais de futebol dos vários escalões de 
formação e a equipa sénior voltará, na próxima 
época, aos Campeonatos Nacionais. Atualmente, o 
Salgueiros conta com cerca de 540 atletas inscritos, 
nas seguintes modalidades: Atletismo, Bilhar, Boxe, 
eSports, Futebol, Futebol de praia, Futsal e Paintball.
O Executivo da Junta de Freguesia de Paranhos 
pretende desta forma, contribuir para uma maior 
flexibilização na logística que suporta as atividades 
desportivas diárias das equipas de formação e 
reforçar a mobilidade aos diferentes escalões, nas 
suas deslocações para jogos e treinos.



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.

Qualquer questão ou situação que entenda relevante, não deixe de nos contactar por telefone ou 
email. Mesmo que a resolução do problema não seja da nossa competência, procuraremos 
encaminhar da melhor forma o seu problema!

CONTACTOS

Subscreva a nossa NEWSLETTER em
www.jfparanhos-porto.pt

Para mais informações contacte a Junta de 
Freguesia através do 225 020 046 ou 
geral@jfparanhos.pt

Siga-nos em:

      /JFParanhos      
                /freguesia.paranhos

MOVIMENTO PARANHOS ZERO DESPERDÍCIO

Este projeto funciona desde 2015, através do 
aproveitamento de excedentes alimentares em boas 
condições, num trabalho articulado com IPSS’s, 
Universidades, Hospitais e Empresas, que posteriormente 
são distribuídos por cidadãos referenciados com 
carências. Atualmente já foram apoiados muitos 
agregados familiares da freguesia de Paranhos.

Para os interessados em fazer doações ou em obter mais 
informações, devem contactar a Junta de Freguesia 
de Paranhos, através do e-mail: 
servico.social@jfparanhos.pt

Ajude-nos no combate
ao desperdício alimentar!
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Atualmente, a Freguesia de Paranhos já se encontra em pleno funcionamento, com 
atendimento presencial nos horários habituais.
O uso de máscara é obrigatório e solicita-se ainda que os cidadãos sigam as 
recomendações das autoridades. 

FREGUESIA DE PARANHOS
HORÁRIO DE ATENDIMENTO

SERVIÇO ADMINISTRATIVO
EDIFÍCIO SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA
- Atendimento presencial,
de segunda a sexta das 9h00 às 16h45;
- Atendimento telefónico e por e-mail
(22 502 00 46 ou geral@jfparanhos.pt);
- Limitação do número de pessoas em 
atendimento, o afastamento social mínimo de 2 
metros e cumprimento das regras de higiene e 
etiqueta respiratória;

SERVIÇO SOCIAL
EDIFÍCIO SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA
- Atendimento presencial,
de segunda a sexta das 9h00 às 16h30;

ESPAÇO CIDADÃO
EDIFÍCIO SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA
- Atendimento presencial,
de segunda a sexta das 9h00 às 16h45;
- Atendimento telefónico e por e-mail
(22 502 00 46 ou geral@jfparanhos.pt);
- Limitação do número de pessoas em 
atendimento, o afastamento social mínimo de 2 
metros e cumprimento das regras de higiene e 
etiqueta respiratória;

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
DO CEMITÉRIO DE PARANHOS
- Atendimento presencial,
de segunda a sexta das 9h30 às 16h30;
- Atendimento telefónico e por e-mail
(22 509 08 67 ou cemiterio@jfparanhos.pt);
- Limitação do número de pessoas em 
atendimento, o afastamento social mínimo de 2 
metros e cumprimento das regras de higiene e 
etiqueta respiratória;

GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL
EDIFÍCIO SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA
- Atendimento por marcação,
(22 502 00 46 ou geral@jfparanhos.pt);

RECOMENDAÇÕES DA DIREÇÃO-GERAL DE SAÚDE (DGS)

SOLICITAMOS O CUMPRIMENTO DAS SEGUINTES NORMAS NOS EQUIPAMENTOS DA JUNTA DE FREGUESIA:

CUIDE DE SI,
CUIDE DE TODOS

Se é titular de um ou mais cães, deve dirigir-se à 
junta de freguesia da sua área de recenseamento 
para proceder ao licenciamento do(s) seu(s) 
animal(is) de estimação. 

Requisitos para licenciamento:
- Boletim sanitário, vacina da raiva em dia e microchip, 
para todos os cães;
- Cartão de Cidadão/Bilhete de Identidade do           
detentor do cão;
- Carta de caçador, para cães de caça;
- Declaração dos bens a guardar, para cães de guarda. 
- Para os cães potencialmente perigosos será ainda 
necessário: termo de responsabilidade, registo criminal, 
seguro de responsabilidade civil, exame de aptidão 
física e psíquica, esterilização/castração.

Licenças que caducaram durante o período de 
emergência podem ser renovadas até ao final do mês 
de setembro com isenção da multa respetiva, para os 
recenseados na Freguesia de Paranhos.


