
Caros Paranhenses,
Gostaria de iniciar este editorial com uma citação 
de Marcel Proust (1871-1922), “EM BUSCA DO 
TEMPO PERDIDO” remetendo para uma obra 
em que o autor nos leva para uma visão filosófica 
do tempo, em que as memórias podem pôr no 
mesmo plano o passado e o presente.
Nestes meses, o tempo parou devido à 
pandemia. Das atividades culturais ao desporto, 
do lazer ao normal funcionamento das escolas e 
da tão necessária sociabilização, do trabalho aos 
serviços, de e para o Cidadão. Tudo parou! Foi 
um tempo passado, mas que, infelizmente, ainda é 
presente. 
Aos poucos, tal como no país, estamos a procurar 
retomar a “vida”! Na Casa da Cultura, no 
Auditório, no Associativismo, nas atividades, na 
rua com as pessoas e na resolução dos problemas 
diários. É o possível! É o que a Direção-Geral de 
Saúde e as normas legais permitem. Vamos 
retomando as atividades, na medida em que as 
condições sanitárias o permitirem.
Mas há uma área em que não só não abrandamos 
a atividade, como até a intensificamos: a Ação 
Social. Não só por causa da pandemia, mas 
porque é tempo de ação. Não apenas “caridosa” 
ou “circunstancial”. Mas de prevenção, de 
alavancagem para vidas definitivamente melhores, 
e de emergência, para quem da noite para o dia, 
se vê em situações muito complicadas e sem 
ajudas que não sejam as da Autarquia!
É para isto que também fomos eleitos! É tempo 
de escolhas e de decisões. É tempo de recuperar 
o tempo perdido. É o tempo da atenção máxima 
às pessoas, aos cidadãos. E escolhemos sempre as 
pessoas em primeiro lugar!
Sabemos o lugar do Desporto, do Associativismo, 
da Educação, da Cultura, do Lazer, do Património 
e das burocracias inevitáveis. Por isso, Paranhos é 
uma Freguesia de referência, porque cidadãos e 
autarquia fundem-se numa só vontade e numa só 
missão: a dignidade da vida para todos! Mas nem 
sempre tudo pode estar em primeiro lugar.
Estamos a passar a tempestade com o “barco” 
equilibrado. Temos recursos humanos de 
qualidade, temos rumo bem definido, temos 
coragem e ânimo, e temos uma gestão financeira 
perfeitamente controlada e robusta. É tempo de 
alocar os recursos onde são mais necessários – 
no apoio àqueles que a crise sanitária colocou em 
situação de maior fragilidade. E, por isso, o apelo: 
contacte-nos se souber quem esteja a precisar de 
ajuda. Procuraremos ajudar, em tudo aquilo que 
nos for possível.
Vamos continuar a trabalhar e, como diz o Poeta 
“enquanto houver estrada para 
andar, a gente vai continuar!”.

Conto consigo! Sabe que pode 
contar connosco!

Um abraço amigo 
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Rastreio Visual a Adultos – APEFA

No passado dia 7 de setembro decorreu na sede 
da Junta de Freguesia de Paranhos uma atividade 
integrada na Iniciativa Nacional de Educação e 
Formação de Adultos: Setembro Mês da 
Alfabetização e das Literacias (SMAL), promovida 
pela Multiopticas “VER BEM PARA APRENDER 
MELHOR” em colaboração com a Associação 
Portuguesa de Educação e Formação de Adultos – 
APEFA, nossa parceira na Oficina de Alfabetização 
e Literacias.
Esta iniciativa realiza-se no âmbito do Dia 
Internacional da Literacia, que foi instituído pela 
UNESCO no dia 8 de setembro, e que visa 
sensibilizar para a questão civilizacional da 
alfabetização e da literacia.
Como a segurança e o bem-estar são 
fundamentais para todos nesta altura de 
contingência pela pandemia de COVID-19, esta 
iniciativa decorreu ao abrigo das orientações da 
DGS, cumprindo todas as normas de segurança e 
proteção.
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> DESTAQUE

O Presidente da Junta de Freguesia, Alberto 
Machado visitou recentemente o bairro do 
Outeiro no sentido de confirmar as reclamações 
recebidas relativas à iluminação pública, à falta de 
limpeza e à insegurança crescente na zona.
Através do contacto com os moradores, foi 
possível ainda perceber a preocupação com a 
manutenção dos espaços verdes e a segurança, 
ficando o compromisso de questionar a EDP, a 
Câmara Municipal do Porto e a PSP no sentido de 
poderem ser resolvidas estas questões.
As Presidências Abertas são uma importante 
iniciativa de Junta de Freguesia de Paranhos em 
que o Presidente e o seu Executivo têm a 
possibilidade de constatar diretamente no 
terreno, através da interlocução com a população 
residente, as suas verdadeiras necessidades e 
preocupações.

Recentemente o Presidente da Junta, Alberto 
Machado, visitou o Bairro de São Tomé, numa 
iniciativa chamada "Presidência Aberta" e na qual 
procura ouvir os moradores para melhor 
identificar os seus problemas.
Este bairro da Freguesia de Paranhos, propriedade 
do Estado e gerido pelo IHRU - Instituto da 
Habitação e Reabilitação Urbana tem a 
particularidade de ter cerca de metade das suas 
habilitações vendidas.
O principal problema é o mau estado dos blocos, 
os problemas de infiltrações em algumas casas e a 
insegurança que se vive neste local.
A Junta de Freguesia de Paranhos abriu um espaço 
de convívio sénior há cerca de 4 anos e está agora 
a reabilitar o ringue desportivo, onde vai 
promover diversas atividades sócio-desportivas.
Desta visita ficou o compromisso com os 
moradores, por parte do atual Executivo, de 
voltar a reunir com a direção do IHRU para insistir 
na urgência da realização de obras no referido 
bairro, encontrando a melhor solução possível 
para compatibilizar o património público e o 
privado existente.

Presidência Aberta - Bairro
do Outeiro

Presidência Aberta - Bairro 
de S. Tomé

Comemoração do
Dia da Nossa Senhora da Saúde

Devido às limitações impostas pela pandemia de 
COVID-19, este ano não foi possível realizar com a 
devida importância de que se revestem para a 
Freguesia de Paranhos, as históricas festividades em 
honra de Nossa Senhora da Saúde, que tiveram a 
sua primeira edição em 1887.
Cumprindo as orientações da DGS, que não 
possibilitaram a concretização dos eventos 
programados, não só na vertente recreativa que 
historicamente animam durante algumas semanas o 
Jardim de Arca de Água e o Largo do Campo Lindo, 
mas também na vertente religiosa cujo ponto alto é 
a tradicional procissão pelas ruas da Freguesia, foi 
simbolicamente realizada uma celebração religiosa 
no dia 15 de Agosto, com uma missa campal, de 
manhã, presidida pelo Bispo Auxiliar do Porto D. 
Vitorino Soares, tendo sido realizada à tarde uma 
celebração Mariana.
Fica assinalada com a possível relevância a data em 
2020, com a esperança que em 2021 possamos 
regressar aos festejos tradicionais desta festa tão 
importante para Paranhos.

Reunião com o novo Comissário
da Esquadra da PSP do Bom Pastor
Em agosto o Presidente da Junta, Alberto Machado, 
reuniu com o novo Comissário da Esquadra da PSP 
do Bom Pastor, Bruno Fernandes.
A 8ª esquadra da PSP, situada no antigo quartel de 
transmissões na Rua Vale Formoso, é responsável 
pelo policiamento de toda a área territorial da 
Freguesia de Paranhos.
Esta primeira reunião com o Comissário Bruno 
Fernandes serviu para dar as boas vindas a este novo 
comando, bem como para fazer um 
enquadramento global do trabalho social da Junta de 
Freguesia. Numa perspetiva de colaboração 
institucional com a PSP que tem acompanhado a 
ação deste Executivo em prol da segurança em 
Paranhos, esta reunião serviu também para o 
reforço desses laços e para desejar que o seu 
trabalho e da sua equipa possa ser profícuo a bem 
da Freguesia e da sua população.
Foram assim abordadas algumas das preocupações 
da Junta ao nível da Segurança, sendo reforçada a 
intenção de manter uma estreita colaboração entre 
ambas as Instituições; deste modo, os protocolos 
"idosos em segurança", "comércio seguro" e "Pólo da 
Asprela" verão a sua ação reforçada.
Também as questões relacionadas com a articulação 
interinstitucional com as demais entidades da 
Comissão Social de Freguesia foram alvo de 
discussão e partilha.
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76 novos columbários do Cemitério de Paranhos 

Aulas de Reabilitação Física e de Hidroginástica

No início de setembro tiveram início as aulas de 
reabilitação física no Ginásio Holmes Place, em 
parceria com a Junta de Freguesia de Paranhos.
Este tipo de exercício tem como objetivo a 
prevenção ou tratamento de lesões do foro 
muscular, tendinopatias, pós-operatórios, 
patologias neurológicas, lombalgias, traumas 
diversos, entre outras, sendo dinamizadas por 

> AÇÃO SOCIAL

profissionais da área da fisioterapia.
Como a segurança e o bem-estar são fundamentais 
para a Junta de Freguesia, estas aulas decorrem ao 
abrigo das orientações da DGS, cumprindo todas 
as normas de segurança e proteção.
Quanto às aulas de hidroginástica, após a pausa 
obrigatória devido à pandemia COVID-19, estas 
recomeçaram também no início de setembro, 
tendo naturalmente em consideração as 
recomendações da DGS. 
Esta atividade combina vários tipos de 
metodologias, utilizando os benefícios e a 
resistência da água, para melhoria da condição física 
geral.
É normal que com o passar do tempo o corpo 
comece a sentir o peso da idade; um dos 
problemas mais comuns identificados pelos idosos 
está ligado às articulações, que ficam fragilizadas 

com o passar do tempo, e que por isso podem 
sofrer lesões facilmente.
Mas a hidroginástica não ajuda apenas a 
fortalecê-las, como também faz com que não 
corram riscos desnecessários, visto que a água 
diminui quase a zero o impacto causado durante os 
exercícios.
Para mais informações: animacao@jfparanhos.pt

A Junta de Freguesia de Paranhos em parceria 
com a Pedalar Sem Idade - Porto, permite à 
população de terceira idade da freguesia uma 
experiência única de mobilidade: passeios pela 
cidade em bicicletas adaptadas, partilhando as 
histórias da cidade do seu tempo.
Através deste inovador projeto em Portugal, é 
possível cativar os idosos a realizar atividades ao 
ar livre e em absoluta segurança, cumprindo 
naturalmente todas as recomendações da DGS, 
com a participação dos pilotos voluntários que se 
disponibilizam a conduzir os idosos numa bicicleta 
elétrica e adaptada às condições atmosféricas de 
todo o ano.

Retomar dos passeios ao ar livre
Durante estes passeios os idosos circulam pela 
marginal junto ao Edifício Transparente e pelo 
Parque da Cidade onde têm tido a possibilidade 
de observar o cenário natural e até a presença de 
alguns animais, sobretudo no Parque da Cidade 
como coelhos, patos, gansos, galinhas entre 
outros.
O impacto da iniciativa tem-se revelado muito 
satisfatório para os idosos que já participaram, 
pretendendo-se dar continuidade a esta 
experiência com outras pessoas que irão participar 
ao longo dos próximos meses.
Para mais informação: animacao@jfparanhos.pt

As pré-inscrições para os ATL da Freguesia de 
Paranhos começaram no início de setembro, 
existindo ainda algumas vagas, em função da 
Escola e da modalidade pretendida.
Os ATL de pontas da Freguesia de Paranhos visam 
proporcionar aos Pais e/ou Encarregados de 
Educação um apoio complementar à atividade 
letiva, de modo a que, enquanto trabalham, os 
seus educandos estejam em segurança nas escolas, 
antes ou após a componente letiva, em atividades 
pedagógicas e lúdicas.
A funcionar desde 2014, nas Escolas Básicas 
Augusto Lessa, Bom Pastor, Covelo, Costa Cabral 
e Miosótis, os ATL “de pontas” pretendem ser 

ATL “de pontas” da Freguesia de Paranhos

> EDUCAÇÃO

uma resposta social às crianças e respetivas 
famílias e que têm como principal objetivo 
garantir que esse período alargado de 
permanência na Escola, seja pedagogicamente 
proveitoso e seguro.
Com 3 modalidades de horário A 
(08H00-09H00), B (17H30-19H00) e C (A+B) é 
assegurado no período da tarde, uma 
componente de apoio ao estudo, orientada por 
um professor.
Para mais informações consulte o site da          
Junta de Freguesia de Paranhos em 
www.jfparanhos-porto.pt ou contacte-nos através 
do email geral@jfparanhos.pt

Como continuidade do esforço de renovação dos 
últimos anos, o Cemitério de Paranhos viu a sua 
área de columbários ampliada com a construção de 
76 novos espaços.
Os columbários são pequenos compartimentos 
destinados ao depósito de urnas com cinzas 
provenientes da cremação, que podem ser 
requeridos por aluguer ou concessão.
Face à crescente procura destes espaços, a Junta de 
Freguesia decidiu construir mais um bloco que fica 
agora disponível, numa secção que está em 
remodelação.

Desde a inauguração do Crematório de Paranhos 
em 2015, algumas das secções do Cemitério têm 
sido reconvertidas não só em columbários, mas 
também em cendrários, locais destinados à 
inumação anónima e coletiva de cinzas.
O cemitério possui espaços e estruturas 
diferenciadas (jazigos, ossários, columbários, 
cendrários), proporcionando assim uma resposta 
adequada às distintas necessidades e opções 
manifestadas pelos cidadãos e famílias que 
procuram este equipamento da Freguesia.
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Visita à Quinta da Boeira, um espaço para todos os gostos.
No dia 25 de setembro, o Pelouro da Cultura 
promoveu uma visita à Quinta da Boeira, em Vila 
Nova de Gaia, com entrada no topo da Rua 
Teixeira Lopes, a escassos metros do Largo dos 
Aviadores. Esta foi, sem dúvida, uma oportunidade 
bem aproveitada por todos os participantes para 
conhecerem os seus jardins bem cuidados, o antigo 
palacete aí existente – outrora pertencente à 
prestigiada família Romariz - , o armazém e loja de 
vinhos dedicados a esta marca vinícola, bem como, 
para “acabar em beleza”, o magnífico hotel de 5 
estrelas aí construído, inaugurado em dezembro de 
2019 – o Boeira Garden Hotel Porto Gaia. 
Esta visita – respeitando integralmente as 
determinações da Direção Geral de Saúde – foi 
orientada por um elemento da equipa de relações 
públicas da Quinta da Boeira, tendo sido 
proporcionada aos visitantes de Paranhos uma 
prova de Vinho do Porto Tawny da marca, 
comprovando-se a sua excelente qualidade. Aqui 
fica o nosso agradecimento pela forma simpática e 
competente com que fomos recebidos.

Oporto Júnior Cup II no CSNA

> DESPORTO

O Oporto Júnior Cup II é um torneio internacional 
de sub 16 que decorreu nos dias 12 e 13 de 
setembro, no Club Sportivo Nun'Álvares (CSNA), 
e contou com a presença de vários jovens tenistas.
O ambiente do torneio ficou marcado pela 
muita animação, diversão, desafio e competição.

Academia de Música de Costa Cabral

A Academia de 
Música de Costa 
Cabral (AMCC) foi 
fundada em 
setembro de 1995 

e oficializada pelo Ministério da Educação em 2000, 
integrando a rede nacional de escolas do ensino 
artístico especializado da música.
A apresentação das suas atividades multiplica-se no 
exterior através do desenvolvimento de parcerias 
junto de várias instituições, tais como Fundação 
Casa da Música, Teatro Municipal do Porto, Museu 
Nacional Soares dos Reis, Fundação de Serralves, 
Coliseu do Porto, Banda Sinfónica Portuguesa, 
Santa Casa da Misericórdia do Porto, Junta de 
Freguesia de Paranhos, Fundação EDP, entre 
outras.
Entre as suas principais formações musicais, 
destacam-se vários grupos de música de câmara, 
orquestras de cordas, sopros e percussão, Orff, 
coros, teatro musical, etc. As orquestras de nível 
secundário (cordas, sopros e percussão e sinfónica) 
têm vindo a desenvolver um trabalho ao longo 
destes últimos anos um trabalho de enorme 
notoriedade, trabalhando repertórios de exigência, 
sob a direção musical de prestigiados maestros. 
A AMCC possui um quadro de professores de 
reconhecido mérito, os quais têm conduzido os 
seus alunos à obtenção de vários prémios nacionais 
e internacionais, tendo ainda esta escola vindo, 
anualmente, a ser colocada nos rankings das 
escolas do ensino básico como uma das mais bem 
classificadas do país. A AMCC tem igualmente 
obtido sido distinguida em vários projetos de 
índole social e ambiental.
A ação cultural e social desenvolvida com a Junta 
de Freguesia de Paranhos ao longo dos últimos 
anos tem sido de uma enorme importância para a 
nossa comunidade educativa possibilitando a 
vivência de novas experiências e igualmente do 
conhecimento da realidade local através da 
realização de concertos nos parques, via pública, 
auditório da junta de freguesia, bem como de 
donativos de material escolar para crianças 
carenciadas, entre outras iniciativas.

Escola de Música Santa Cecília

A Escola de Música Santa 
Cecília foi criada a 2 de 
fevereiro de 2001 com o 
objetivo de ser uma escola 
promotora de uma 
qualificada educação musical 

integrada na comunidade e sociedade onde está 
inserida e, atualmente, é frequentada por mais de 
300 alunos.
Além das aulas individuais de vários instrumentos, 
há aulas de conjunto, coro, teatro e teatro musical, 
proporcionando aos alunos a experiência de fazer 
música em conjunto. Algumas apresentações 
foram na Exponor, no Europarque, no Hospital de 
S. João, na Liga Portuguesa, no Auditório e Casa da 
Cultura de Paranhos, no Auditório do ISEP.
A escola promove anualmente pelo menos 3 
audições, 2 concertos, 2 cafés-concertos, oficinas 
musicais, e realiza workshops e Masterclasses com 
regularidade.  
É uma escola sem fins lucrativos que conta com a 

Portuguesa, o qual concretizará uma interessante 
“Viagem pela Poesia”. A oferta formativa inclui 
cursos de Línguas, Música (guitarra e, pela primeira 
vez, piano), Pilates, Yoga, Estórias da História, 
História do Porto e Informática. O professor 
Renato Azevedo, tendo beneficiado a freguesia, 
durante vários anos, com as suas aulas gratuitas de 
Alemão e de Português para Emigrantes, decidiu, 
entretanto, “aposentar-se”. Aqui fica o nosso 
agradecimento pelo trabalho que desenvolveu e 
pela simpatia que sempre nos dedicou.

Atendendo aos constrangimentos decorrentes da 
pandemia de COVID-19, foram implementadas 
algumas alterações relativamente ao funcionamento 
da atividade formativa levada a efeito na Casa da 
Cultura. Assim, neste ano letivo, as aulas dos 
diferentes cursos terão um número mais limitado 
de inscritos no regime presencial, tendo sido criada 
a opção de frequência dos mesmos na modalidade 
de ensino à distância. 
Não poderemos deixar de destacar o facto de ter 
sido lançado este ano o curso de Literatura 

Atividade Formativa na Casa da Cultura

> EDUCAÇÃO

> CULTURA

ATL Regresso às Aulas 2020
Os ATL de Regresso às Aulas, foram uma 
continuidade dos ATL de Férias Divertidas e 
visaram promover atividades de lazer e 
aprendizagem, nos tempos livres das crianças da 
Freguesia, antes do início de um novo ano letivo.
Não foram esquecidas as restrições e medidas de 
prevenção no que diz respeito à pandemia 
COVID-19 e, mesmo assim, foi possível 
proporcionar às crianças experiências diversificadas 
e, aos pais, a serenidade e segurança de que 
necessitavam para o retomar o seu dia a dia.
Com uma programação aliciante, onde se 
pretendeu promover a socialização e estimular o 
interesse pela vida escolar (principalmente junto 
dos mais novos que transitaram para o 1º Ciclo), as 
nossas crianças experienciaram durante 3 semanas 
diferentes contextos e áreas, ligadas à arte, à cultura, 

ao desporto e à natureza e biodiversidade.
As crianças foram à praia, realizaram diversas 
atividades de exploração da natureza em alguns 
espaços verdes (Parque da Lavandeira, Parque da 
Cidade, Parque das Varas e Parque do Covelo) e 
visitaram o Zoo da Maia.
Nas escolas foram dinamizados ateliers de culinária, 
expressão plástica, música e leitura e também jogos 
de conhecimento, de tabuleiro e tradicionais, com 
dinâmicas de grupo e muita brincadeira.
A componente desportiva teve igualmente um 
grande enfoque (após meses de confinamento em 
casa) com jogos individuais, tradicionais e dança. 
Todas as atividades seguiram as recomendações da 
DGS e desta forma foi possível proporcionar às 
crianças da Freguesia a oportunidade de brincarem 
e partilharem bons momentos! Brevemente 
daremos informações sobre o ATL de Natal 2020.

cooperação da Junta de Freguesia de Paranhos, 
permitindo melhorar a qualidade do ensino e dos 
espetáculos apresentados, e levar a música a mais 
crianças através dos ATL´s.

Rancho Folclórico de Paranhos

Lembram a freguesia de Paranhos, 
o seu passado e as suas tradições, 
pode ainda hoje ser espelhado 
através do Rancho Folclórico de 
Paranhos que, desde a sua 
fundação, em 9 de outubro de 

1979, tem procurado primar pela autenticidade e 
qualidade do seu trabalho. 
Atualmente, faz parte da Comissão Técnica do 
CIOFF - Conselho Internacional de Organizadores 
de Festivais Internacionais de Folclore, sendo o 
“Festival do Porto” um dos primeiros festivais a ser 
reconhecido em Portugal após aprovado por 
unanimidade pelos 51 países presentes. Tem sido 
convidado para participar em Colóquios, palestras 
e cursos de formação na área da Antropologia 
Cultural Tradicional. Alunos do Ensino Superior 
recorrem frequentemente à sua ajuda para fazer 
trabalhos de fim de curso. Tendo vários artigos 
publicados. 
Mantém uma atividade bastante intensa. O 
“Encontro de Cantares do Natal aos Reis”, a “Feira 
Rural À Moda Antiga”, e a “Desfolhada em 
Paranhos À Moda Antiga” são algumas das 
atividades que realiza anualmente. Mas o “Festival 
Internacional de Folclore de Paranhos”, englobado 
nas Festas de Nossa Senhora da Saúde ou o 
“Festival Internacional de Folclore da Cidade do 
Porto”, são as suas maiores realizações anuais.
Fiel embaixador das nossas tradições, tem levado o 
nome através do País, à ilha da Madeira e, 
além-fronteiras, a Espanha, onde já participou 
inúmeras vezes, França cinco vezes, e ainda 
Alemanha, Áustria, Bélgica, Grécia, Hungria 2 
vezes, Itália, Mónaco e Roménia. No ano passado 
representou o nosso país no 60º Festival Mundial 
CIOFF de Montréjeau em França.

TIPAR - Teatro Independente de Paranhos

Tudo tem um princípio, e o nosso 
foi na Associação Recreativa 
Montiagra do Amial. Inicialmente 
criamos um grupo de Fantoches, 
depois um grupo de teatro 
infantil, com o apoio de uma 

associação que tinha já uma pujança que se 
destacava na freguesia de Paranhos e até mesmo 
na cidade do Porto.
De Grupo Cénico do Montiagra (1985) a Tipar 
(2000), a dinâmica e a responsabilidade qualitativa 
e quantitativa sofreram uma alteração significativa.
Todos os anos novas produções, centenas de 
espetáculos no País e pela Europa, com atores 
amadores e profissionais, a realização do 
VerTeatro (XXIV edição será ainda este ano), a 
formação de atores, e não menos importante as 
preocupações sociais e disponibilidade da nossa 
presença em locais onde a cultura é de pouco 
acesso.
A abrangência sociocultural das nossas produções, 
desde o “O Auto da Desprezada” de Fernando 
Campos de Castro, depois, entre outras, “A Noite” 

de José Saramago, “Milena de Praga” de José Jorge 
Letria, “Preconceito vencido” de Marivaux, “Os 
sete pecados mortais” de Ricardo Alves, é um 
caminho que continuaremos a seguir.
Como conseguimos? Com o nosso empenho, com 
uma vontade férrea de continuar um caminho 
difícil, ao qual a Junta de Freguesia de Paranhos, 
com seu apoio e compreensão da importância da 
cultura para a freguesia se tornou num parceiro 
imprescindível.

Grupo Coral dos Professores do Porto

O Grupo Coral dos 
Professores do 
Porto teve início no 
Liceu António 
Nobre no Porto em 
1986 e constituiu-se 

em associação dois anos mais tarde. Tem 
participado em intercâmbios a nível nacional e 
ibérico com outros grupos corais e instrumentais, 
atuando em escolas, igrejas e casas de espetáculo, 
nomeadamente no Concerto “Folias e Polifonias” 
de Fernando Lapa, na Casa da Música em 2019. 
Constituído por cerca de 40 elementos privilegia 
no seu repertório Música Erudita, Música 
Portuguesa, Espirituais Negros e Músicas do 
Mundo.
A Junta de Freguesia de Paranhos a quem 
atribuímos, em Cerimónia Pública o Título de 
Sócio Honorário do GCPP, tem incentivado o 
Grupo: apoia-nos em diversas áreas, em particular 
na Casa da Cultura e no Auditório Horácio Marçal 
na realização de atividades músico-culturais, 
dirigidas à população da Freguesia. 
Em 2020 o Grupo tem mantido uma atividade 
regular através de diversas plataformas 
informáticas, tendo publicado recentemente a 
peça “Mar Português” em forma de Coral Virtual.

Confraria dos Doces de Paranhos

A Confraria dos Doces de 
Paranhos (CDP) foi fundada a 30 
de setembro de 2015 e conta 
atualmente com cerca de 25 
confrades. Ao longo do ano de 
2019, teve a oportunidade de 

cumprir o programa de atividades a que se propôs 
conjugando várias iniciativas de carisma formativo, 
de solidariedade social e religioso. Em todas elas 
manteve vivas as tradições dos genuínos Doces de 
Paranhos confecionados pelas doceiras certificadas 
pela Confraria dos Doces de Paranhos após terem 
realizados o I Curso- “Como Confecionar os 
Doces de Paranhos”. Junto das diferentes 
confrarias gastronómicas e da Federação 
Portuguesa das Confrarias a Confraria dos Doces 
de Paranhos com os seus genuínos Doces de 
Paranhos tem tido a oportunidade de divulgar e 
dar a conhecer as gentes, tradições e história da 
Freguesia de Paranhos. A partilha com alguns dos 
membros do Executivo da Junta de Paranhos e seu 
presidente, Dr. Alberto Machado, bem como com 
a Paróquia de São Veríssimo de Paranhos através 
do reverentíssimo Padre Martins, têm lhe 
permitido um crescimento sustentável 
fortalecendo laços de amizade entre todos. A atual 
situação pandémica COVID 19, fez suspender o 

seu calendário de atividades para o ano 2020, mas 
na esperança que melhores tempos virão, enviamos 
a todos os nossos seguidores doces saudações.

Orfeão de Paranhos e Grupo Instrumental e Vocal de 
Paranhos

O Orfeão de Paranhos (OP) 
Conta com 78 elementos de 
todos os grupos etários e foi 
fundado a 15 de janeiro de 2014. 
Para alem de proporcionar 
formação na prática do belo 

canto às gentes da Cidade do Porto e da população 
Paranhense, pretende realizar vários espetáculos e 
participar em diversos Encontros de Coros, 
Cerimónias Protocolares e outras atuações tendo 
em conta uma forte parceria com a Junta de 
Freguesia de Paranhos. Ao longo destes 6 anos de 
existência conta já com uma  agenda preenchida de 
concertos e eventos, que continuam a enriquecer 
quem ouve este jovem, mas maravilhoso Orfeão, 
destacam-se a sua primeira Internacionalização, 
com a deslocação à cidade de Ourense, Espanha, 
onde participou, no passado mês de Outubro, no 
XVIII Festival Auria Canta, onde teve o maior 
destaque e elogios. Destaca também a deslocação a 
Bragança, no início do mês de novembro, para o XII 
Encontro Internacional de Grupos Corais Cidade 
de Bragança, a convite do Grupo Coral Brigantino, 
onde mais uma vez interpretou o seu repertório 
com enorme sucesso. 
Em fevereiro de 2019, a coordenadora do OP Drª 
Diana e Silva e o Maestro Sérgio Sousa Martins, 
abraçam um novo desafio o Grupo Instrumental e 
Vocal de Paranhos GVIP, criado como um projeto 
da Junta de Paranhos, de forma a trazer mais 
diversidade à cultura da nossa Freguesia. É seu 
principal objetivo, elevar a Música Tradicional 
Portuguesa, e a Música de Portugal, em Português, 
dando a oportunidade a quem o integra, de 
desenvolver musicalmente e tecnicamente, não só a 
sua voz, mas também a execução de instrumentos 
musicais, especialmente ligados à Tradição 
Portuguesa. Em janeiro de 2019 faz a sua antestreia 
no evento científico - The PaediatricIBD Porto 
Group ESPGHAN estreando-se oficialmente para 
todo o público Paranhense e público em geral em 
fevereiro de 2020.

Ao longo destes anos de um trabalho 
sistematizado e com dedicação de TODOS os 
elementos de ambos os grupos, sustentado no 
incondicional apoio da Junta de Paranhos 
permitiu-nos não só uma evolução técnico-musical 
muito favorável de forma a representar com 
dignidade a Freguesia de Paranhos. 
Embora o Orfeão de Paranhos e Grupo 
Instrumental Vocal de Paranhos, vêm atualmente 
todos os seus trabalhos cancelados pela situação 
pandémica em que se vive, mas em todos 
permanece a esperança de um reencontro feliz.

Grupeto - Grupo Cénico do Sporting Clube da Cruz

Passam já 
três décadas 
desde que o 
Grupo de 

Teatro do Sporting C. Cruz iniciou a sua atividade, 
em junho de 1990. Doze anos depois, em junho de 
2002, por razões estratégicas, mudou a sua 
designação para Grutepo, Grupo de Teatro do 
Porto, mas sempre umbilicalmente ligado ao clube.
Desde muito cedo o GRUTEPO abraçou o género 
da Revista à Portuguesa, de grande recetividade do 
público. Mas não se resumiu a este género, já que 
o «musical» mereceu também um trabalho de 
grande entusiasmo para levar ao palco o «Cais da 
Solidão». Cerca de 60 atuações dizem bem da 
recetividade e qualidade deste projeto, ainda que 
numa área para a qual o grupo não estava 
inteiramente vocacionado. Meses de trabalho 
muito gratificantes. 
Em plateias do Grande Porto, Espinho, Esmoriz, 
Cortegaça, Marco de Canavezes, Vila Meã, Oliveira 
do Hospital, Sta. Comba Dão, Cabeceiras de Basto, 
P. de Lima e Vouzela, entre outras, o Grupo 
espalhou a sua magia com diversas peças como: “O 
Porto é Assim “, “Vidas à Moda do Porto”, “Está 
tudo Doido”, «Vamos à Bruxa» e “Isto é que é um 
Fado”, tendo realizado mais de 500 apresentações, 
muitas delas de solidariedade. Todas as peças 
foram estreadas no auditório da Junta de Freguesia 
de Paranhos.
Aliás, nunca será demais salientar que, para além 
do Clube (S. C. Cruz), a Junta de Paranhos, tem 
desempenhado um papel importantíssimo no 
desenvolvimento do Grupo, quer através do seu 

apoio financeiro, quer logístico, ou mesmo de 
incentivo dos seus responsáveis, inexcedíveis no 
carinho dispensado. A quem deixamos os nossos 
agradecimentos. 
O marco histórico do grupo foi a conquista do 1.º 
Lugar do concurso de Revista à Portuguesa, 
organizado pelo Teatro Sá da Bandeira.

A Associação de Ocupação Sadia do Lazer

A Associação de Ocupação 
Sadia do Lazer, ou AOSL 
como é conhecida, foi fundada 
a 4 de Março de 1990, por um 
grupo de pessoas que sentiam 
a necessidade de ocupar, de 
forma sadia, os tempos livres 
dos seus filhos! 

As vertentes cultural e desportiva foram os focos 
para que a AOSL se mantivesse viva até ao dia de 
hoje, assente na ideologia dos seus fundadores e 
liderada, durante 25 anos, pelo seu eterno 
presidente Sr. Alfredo Campos.
O Grupo Arte & Juventude foi e é, sem dúvida, o 
expoente máximo da AOSL, realizando mais de 
2000 espetáculos até hoje, o teatro e a dança de 
salão também foram uma realidade e a rampa de 
lançamento para alguns artistas do panorama 
nacional, mas foi também no futsal feminino e 
masculino que mostraram a diversidade da 
Associação, assim como na organização de vários 
eventos e concursos culturais.
Neste momento a AOSL continua a ter o Grupo 
Arte & Juventude em funcionamento, o grupo de 
animação musical Os Animarte que continuam a 
trazer a festa até às ruas e mostrando aquilo que 
de bom se faz em prol da cultura.
Além disso a AOSL continua a ser a responsável da 
luminotecnia e sonoplastia em vários eventos, 
muitos associados à Junta de Freguesia de Paranhos 
e à paróquia da nossa freguesia.
Neste momento o presidente da AOSL é o Sr. 
Milton Ribeiro que, junto com a sua equipa diretiva, 
continuam a manter viva a chama aoslista e 
preparados para, assim que seja possível, voltar a 
trazer para as ruas a cultura de proximidade.

Houve Música de Câmara nas ruas da freguesia
No final do passado mês de julho, os paranhenses 
puderam beneficiar de alguns fins de tarde mais 
animados. No âmbito de uma parceria estabelecida 
desde há vários anos entre a Junta de Freguesia de 
Paranhos e a Academia de Música de Costa Cabral, 
foram levados a efeito diversos concertos de rua, 
em diferentes áreas geográficas da freguesia, 
surpreendendo positivamente todos daqueles que 
se depararam com esta iniciativa. Assim, a música 
de câmara marcou presença no dia 21 de julho, na 
Rua de Costa Cabral, junto ao Pingo Doce da 

Areosa; no dia 22 de julho, na Rua de Silva Tapada, 
junto ao Café Barcarola, e no dia 23 de julho, na 
Rua de S. Dinis, junto ao Continente Vale Formoso. 
Diferentes grupos de alunos desta prestigiada 
Academia de Música, tocando instrumentos 
diversificados, proporcionaram em cada um destes 
dias, cerca de uma hora de boa música, bem 
executada, dedicada a todos aqueles que 
circulavam pelas ruas, junto dos espaços escolhidos. 
O balanço desta iniciativa foi claramente positivo. 
Uma experiência a repetir, seguramente!
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Foi inaugurada a Casa da Formação, 
do Sport Comércio e Salgueiros 
No passado dia 12 de setembro, o Sport Comércio 
e Salgueiros esteve em festa. Ao cabo de vários 
meses de obras, procedeu-se à inauguração da sua 
Casa da Formação, anexa à sede social do clube, a 
qual irá dispor de alojamento para cinco atletas, 
para além de diversas áreas técnicas e salas de 
reuniões. Nestas novas instalações, situadas na Rua 
Leonardo Coimbra, deverá destacar-se o novo 
Espaço Saúde Dr. António Moura, destinado à 
prestação de serviços clínicos de natureza diversa, 
futuramente aberto à população. 
O Presidente da Junta de Freguesia de Paranhos e o 
seu Executivo fizeram questão de estar presentes 
na inauguração desta nova infraestrutura, 
considerada uma importante mais-valia para o 
crescimento do mais emblemático clube da 
Freguesia. Também estiveram presentes nesta 
ocasião os ex-atletas do clube Jorge Manuel Freitas 
Almeida Magalhães, o “eterno capitão” Jorginho, e 
Ricardo Sá Pinto, atualmente treinador de futebol e 
ex-futebolista com mais internacionalizações 
formadas no clube, perpetuados numa magnífica 
pintura mural, inaugurada em simultâneo. Ao 
“Salgueiros”, a Junta de Freguesia de Paranhos 
deseja os maiores sucessos desportivos!

> DESPORTO

Academia de Música de Costa Cabral

A Academia de 
Música de Costa 
Cabral (AMCC) foi 
fundada em 
setembro de 1995 

e oficializada pelo Ministério da Educação em 2000, 
integrando a rede nacional de escolas do ensino 
artístico especializado da música.
A apresentação das suas atividades multiplica-se no 
exterior através do desenvolvimento de parcerias 
junto de várias instituições, tais como Fundação 
Casa da Música, Teatro Municipal do Porto, Museu 
Nacional Soares dos Reis, Fundação de Serralves, 
Coliseu do Porto, Banda Sinfónica Portuguesa, 
Santa Casa da Misericórdia do Porto, Junta de 
Freguesia de Paranhos, Fundação EDP, entre 
outras.
Entre as suas principais formações musicais, 
destacam-se vários grupos de música de câmara, 
orquestras de cordas, sopros e percussão, Orff, 
coros, teatro musical, etc. As orquestras de nível 
secundário (cordas, sopros e percussão e sinfónica) 
têm vindo a desenvolver um trabalho ao longo 
destes últimos anos um trabalho de enorme 
notoriedade, trabalhando repertórios de exigência, 
sob a direção musical de prestigiados maestros. 
A AMCC possui um quadro de professores de 
reconhecido mérito, os quais têm conduzido os 
seus alunos à obtenção de vários prémios nacionais 
e internacionais, tendo ainda esta escola vindo, 
anualmente, a ser colocada nos rankings das 
escolas do ensino básico como uma das mais bem 
classificadas do país. A AMCC tem igualmente 
obtido sido distinguida em vários projetos de 
índole social e ambiental.
A ação cultural e social desenvolvida com a Junta 
de Freguesia de Paranhos ao longo dos últimos 
anos tem sido de uma enorme importância para a 
nossa comunidade educativa possibilitando a 
vivência de novas experiências e igualmente do 
conhecimento da realidade local através da 
realização de concertos nos parques, via pública, 
auditório da junta de freguesia, bem como de 
donativos de material escolar para crianças 
carenciadas, entre outras iniciativas.

Escola de Música Santa Cecília

A Escola de Música Santa 
Cecília foi criada a 2 de 
fevereiro de 2001 com o 
objetivo de ser uma escola 
promotora de uma 
qualificada educação musical 

integrada na comunidade e sociedade onde está 
inserida e, atualmente, é frequentada por mais de 
300 alunos.
Além das aulas individuais de vários instrumentos, 
há aulas de conjunto, coro, teatro e teatro musical, 
proporcionando aos alunos a experiência de fazer 
música em conjunto. Algumas apresentações 
foram na Exponor, no Europarque, no Hospital de 
S. João, na Liga Portuguesa, no Auditório e Casa da 
Cultura de Paranhos, no Auditório do ISEP.
A escola promove anualmente pelo menos 3 
audições, 2 concertos, 2 cafés-concertos, oficinas 
musicais, e realiza workshops e Masterclasses com 
regularidade.  
É uma escola sem fins lucrativos que conta com a 

Embora vivendo uma época de pandemia, no 
terceiro trimestre deste ano a Casa da Cultura de 
Paranhos acolheu duas interessantes exposições, 
cumprindo integralmente as orientações da DGS 
referentes à realização de iniciativas desta natureza. 
A primeira das exposições levadas a efeito, permitiu 
constatar que, para alguns, como é o caso do 
fotógrafo Claro Oliveira, a quarentena foi bastante 
positiva, no que concerne à produção artística. 
Apreciador de fotografia desde tenra idade, 
comprou a sua primeira câmara fotográfica aos 

A Casa da Cultura acolheu a fotografia e a pintura
> CULTURA

cooperação da Junta de Freguesia de Paranhos, 
permitindo melhorar a qualidade do ensino e dos 
espetáculos apresentados, e levar a música a mais 
crianças através dos ATL´s.

Rancho Folclórico de Paranhos

Lembram a freguesia de Paranhos, 
o seu passado e as suas tradições, 
pode ainda hoje ser espelhado 
através do Rancho Folclórico de 
Paranhos que, desde a sua 
fundação, em 9 de outubro de 

1979, tem procurado primar pela autenticidade e 
qualidade do seu trabalho. 
Atualmente, faz parte da Comissão Técnica do 
CIOFF - Conselho Internacional de Organizadores 
de Festivais Internacionais de Folclore, sendo o 
“Festival do Porto” um dos primeiros festivais a ser 
reconhecido em Portugal após aprovado por 
unanimidade pelos 51 países presentes. Tem sido 
convidado para participar em Colóquios, palestras 
e cursos de formação na área da Antropologia 
Cultural Tradicional. Alunos do Ensino Superior 
recorrem frequentemente à sua ajuda para fazer 
trabalhos de fim de curso. Tendo vários artigos 
publicados. 
Mantém uma atividade bastante intensa. O 
“Encontro de Cantares do Natal aos Reis”, a “Feira 
Rural À Moda Antiga”, e a “Desfolhada em 
Paranhos À Moda Antiga” são algumas das 
atividades que realiza anualmente. Mas o “Festival 
Internacional de Folclore de Paranhos”, englobado 
nas Festas de Nossa Senhora da Saúde ou o 
“Festival Internacional de Folclore da Cidade do 
Porto”, são as suas maiores realizações anuais.
Fiel embaixador das nossas tradições, tem levado o 
nome através do País, à ilha da Madeira e, 
além-fronteiras, a Espanha, onde já participou 
inúmeras vezes, França cinco vezes, e ainda 
Alemanha, Áustria, Bélgica, Grécia, Hungria 2 
vezes, Itália, Mónaco e Roménia. No ano passado 
representou o nosso país no 60º Festival Mundial 
CIOFF de Montréjeau em França.

TIPAR - Teatro Independente de Paranhos

Tudo tem um princípio, e o nosso 
foi na Associação Recreativa 
Montiagra do Amial. Inicialmente 
criamos um grupo de Fantoches, 
depois um grupo de teatro 
infantil, com o apoio de uma 

associação que tinha já uma pujança que se 
destacava na freguesia de Paranhos e até mesmo 
na cidade do Porto.
De Grupo Cénico do Montiagra (1985) a Tipar 
(2000), a dinâmica e a responsabilidade qualitativa 
e quantitativa sofreram uma alteração significativa.
Todos os anos novas produções, centenas de 
espetáculos no País e pela Europa, com atores 
amadores e profissionais, a realização do 
VerTeatro (XXIV edição será ainda este ano), a 
formação de atores, e não menos importante as 
preocupações sociais e disponibilidade da nossa 
presença em locais onde a cultura é de pouco 
acesso.
A abrangência sociocultural das nossas produções, 
desde o “O Auto da Desprezada” de Fernando 
Campos de Castro, depois, entre outras, “A Noite” 

de José Saramago, “Milena de Praga” de José Jorge 
Letria, “Preconceito vencido” de Marivaux, “Os 
sete pecados mortais” de Ricardo Alves, é um 
caminho que continuaremos a seguir.
Como conseguimos? Com o nosso empenho, com 
uma vontade férrea de continuar um caminho 
difícil, ao qual a Junta de Freguesia de Paranhos, 
com seu apoio e compreensão da importância da 
cultura para a freguesia se tornou num parceiro 
imprescindível.

Grupo Coral dos Professores do Porto

O Grupo Coral dos 
Professores do 
Porto teve início no 
Liceu António 
Nobre no Porto em 
1986 e constituiu-se 

em associação dois anos mais tarde. Tem 
participado em intercâmbios a nível nacional e 
ibérico com outros grupos corais e instrumentais, 
atuando em escolas, igrejas e casas de espetáculo, 
nomeadamente no Concerto “Folias e Polifonias” 
de Fernando Lapa, na Casa da Música em 2019. 
Constituído por cerca de 40 elementos privilegia 
no seu repertório Música Erudita, Música 
Portuguesa, Espirituais Negros e Músicas do 
Mundo.
A Junta de Freguesia de Paranhos a quem 
atribuímos, em Cerimónia Pública o Título de 
Sócio Honorário do GCPP, tem incentivado o 
Grupo: apoia-nos em diversas áreas, em particular 
na Casa da Cultura e no Auditório Horácio Marçal 
na realização de atividades músico-culturais, 
dirigidas à população da Freguesia. 
Em 2020 o Grupo tem mantido uma atividade 
regular através de diversas plataformas 
informáticas, tendo publicado recentemente a 
peça “Mar Português” em forma de Coral Virtual.

Confraria dos Doces de Paranhos

A Confraria dos Doces de 
Paranhos (CDP) foi fundada a 30 
de setembro de 2015 e conta 
atualmente com cerca de 25 
confrades. Ao longo do ano de 
2019, teve a oportunidade de 

cumprir o programa de atividades a que se propôs 
conjugando várias iniciativas de carisma formativo, 
de solidariedade social e religioso. Em todas elas 
manteve vivas as tradições dos genuínos Doces de 
Paranhos confecionados pelas doceiras certificadas 
pela Confraria dos Doces de Paranhos após terem 
realizados o I Curso- “Como Confecionar os 
Doces de Paranhos”. Junto das diferentes 
confrarias gastronómicas e da Federação 
Portuguesa das Confrarias a Confraria dos Doces 
de Paranhos com os seus genuínos Doces de 
Paranhos tem tido a oportunidade de divulgar e 
dar a conhecer as gentes, tradições e história da 
Freguesia de Paranhos. A partilha com alguns dos 
membros do Executivo da Junta de Paranhos e seu 
presidente, Dr. Alberto Machado, bem como com 
a Paróquia de São Veríssimo de Paranhos através 
do reverentíssimo Padre Martins, têm lhe 
permitido um crescimento sustentável 
fortalecendo laços de amizade entre todos. A atual 
situação pandémica COVID 19, fez suspender o 

seu calendário de atividades para o ano 2020, mas 
na esperança que melhores tempos virão, enviamos 
a todos os nossos seguidores doces saudações.

Orfeão de Paranhos e Grupo Instrumental e Vocal de 
Paranhos

O Orfeão de Paranhos (OP) 
Conta com 78 elementos de 
todos os grupos etários e foi 
fundado a 15 de janeiro de 2014. 
Para alem de proporcionar 
formação na prática do belo 

canto às gentes da Cidade do Porto e da população 
Paranhense, pretende realizar vários espetáculos e 
participar em diversos Encontros de Coros, 
Cerimónias Protocolares e outras atuações tendo 
em conta uma forte parceria com a Junta de 
Freguesia de Paranhos. Ao longo destes 6 anos de 
existência conta já com uma  agenda preenchida de 
concertos e eventos, que continuam a enriquecer 
quem ouve este jovem, mas maravilhoso Orfeão, 
destacam-se a sua primeira Internacionalização, 
com a deslocação à cidade de Ourense, Espanha, 
onde participou, no passado mês de Outubro, no 
XVIII Festival Auria Canta, onde teve o maior 
destaque e elogios. Destaca também a deslocação a 
Bragança, no início do mês de novembro, para o XII 
Encontro Internacional de Grupos Corais Cidade 
de Bragança, a convite do Grupo Coral Brigantino, 
onde mais uma vez interpretou o seu repertório 
com enorme sucesso. 
Em fevereiro de 2019, a coordenadora do OP Drª 
Diana e Silva e o Maestro Sérgio Sousa Martins, 
abraçam um novo desafio o Grupo Instrumental e 
Vocal de Paranhos GVIP, criado como um projeto 
da Junta de Paranhos, de forma a trazer mais 
diversidade à cultura da nossa Freguesia. É seu 
principal objetivo, elevar a Música Tradicional 
Portuguesa, e a Música de Portugal, em Português, 
dando a oportunidade a quem o integra, de 
desenvolver musicalmente e tecnicamente, não só a 
sua voz, mas também a execução de instrumentos 
musicais, especialmente ligados à Tradição 
Portuguesa. Em janeiro de 2019 faz a sua antestreia 
no evento científico - The PaediatricIBD Porto 
Group ESPGHAN estreando-se oficialmente para 
todo o público Paranhense e público em geral em 
fevereiro de 2020.

Ao longo destes anos de um trabalho 
sistematizado e com dedicação de TODOS os 
elementos de ambos os grupos, sustentado no 
incondicional apoio da Junta de Paranhos 
permitiu-nos não só uma evolução técnico-musical 
muito favorável de forma a representar com 
dignidade a Freguesia de Paranhos. 
Embora o Orfeão de Paranhos e Grupo 
Instrumental Vocal de Paranhos, vêm atualmente 
todos os seus trabalhos cancelados pela situação 
pandémica em que se vive, mas em todos 
permanece a esperança de um reencontro feliz.

Grupeto - Grupo Cénico do Sporting Clube da Cruz

Passam já 
três décadas 
desde que o 
Grupo de 

Teatro do Sporting C. Cruz iniciou a sua atividade, 
em junho de 1990. Doze anos depois, em junho de 
2002, por razões estratégicas, mudou a sua 
designação para Grutepo, Grupo de Teatro do 
Porto, mas sempre umbilicalmente ligado ao clube.
Desde muito cedo o GRUTEPO abraçou o género 
da Revista à Portuguesa, de grande recetividade do 
público. Mas não se resumiu a este género, já que 
o «musical» mereceu também um trabalho de 
grande entusiasmo para levar ao palco o «Cais da 
Solidão». Cerca de 60 atuações dizem bem da 
recetividade e qualidade deste projeto, ainda que 
numa área para a qual o grupo não estava 
inteiramente vocacionado. Meses de trabalho 
muito gratificantes. 
Em plateias do Grande Porto, Espinho, Esmoriz, 
Cortegaça, Marco de Canavezes, Vila Meã, Oliveira 
do Hospital, Sta. Comba Dão, Cabeceiras de Basto, 
P. de Lima e Vouzela, entre outras, o Grupo 
espalhou a sua magia com diversas peças como: “O 
Porto é Assim “, “Vidas à Moda do Porto”, “Está 
tudo Doido”, «Vamos à Bruxa» e “Isto é que é um 
Fado”, tendo realizado mais de 500 apresentações, 
muitas delas de solidariedade. Todas as peças 
foram estreadas no auditório da Junta de Freguesia 
de Paranhos.
Aliás, nunca será demais salientar que, para além 
do Clube (S. C. Cruz), a Junta de Paranhos, tem 
desempenhado um papel importantíssimo no 
desenvolvimento do Grupo, quer através do seu 

apoio financeiro, quer logístico, ou mesmo de 
incentivo dos seus responsáveis, inexcedíveis no 
carinho dispensado. A quem deixamos os nossos 
agradecimentos. 
O marco histórico do grupo foi a conquista do 1.º 
Lugar do concurso de Revista à Portuguesa, 
organizado pelo Teatro Sá da Bandeira.

A Associação de Ocupação Sadia do Lazer

A Associação de Ocupação 
Sadia do Lazer, ou AOSL 
como é conhecida, foi fundada 
a 4 de Março de 1990, por um 
grupo de pessoas que sentiam 
a necessidade de ocupar, de 
forma sadia, os tempos livres 
dos seus filhos! 

As vertentes cultural e desportiva foram os focos 
para que a AOSL se mantivesse viva até ao dia de 
hoje, assente na ideologia dos seus fundadores e 
liderada, durante 25 anos, pelo seu eterno 
presidente Sr. Alfredo Campos.
O Grupo Arte & Juventude foi e é, sem dúvida, o 
expoente máximo da AOSL, realizando mais de 
2000 espetáculos até hoje, o teatro e a dança de 
salão também foram uma realidade e a rampa de 
lançamento para alguns artistas do panorama 
nacional, mas foi também no futsal feminino e 
masculino que mostraram a diversidade da 
Associação, assim como na organização de vários 
eventos e concursos culturais.
Neste momento a AOSL continua a ter o Grupo 
Arte & Juventude em funcionamento, o grupo de 
animação musical Os Animarte que continuam a 
trazer a festa até às ruas e mostrando aquilo que 
de bom se faz em prol da cultura.
Além disso a AOSL continua a ser a responsável da 
luminotecnia e sonoplastia em vários eventos, 
muitos associados à Junta de Freguesia de Paranhos 
e à paróquia da nossa freguesia.
Neste momento o presidente da AOSL é o Sr. 
Milton Ribeiro que, junto com a sua equipa diretiva, 
continuam a manter viva a chama aoslista e 
preparados para, assim que seja possível, voltar a 
trazer para as ruas a cultura de proximidade.

Requalificação do ringue desportivo do Bairro de S. Tomé

Ao longo dos últimos meses, o ringue desportivo 
existente no Bairro de S. Tomé tem vindo a 

beneficiar de obras de reabilitação. Na sequência 
de diversos apelos dirigidos à CMP relativamente 
ao mau estado de conservação do mesmo e à 
necessidade de se proceder à sua desejada 
revitalização, a Junta de Freguesia de Paranhos 
recebeu a competência formal de gestão deste 
espaço desportivo, propondo-se a promover a sua 
melhor utilização por parte da comunidade local. 
Este ringue dispõe de instalações anexas, 
designadamente, balneários e sala de treino / 
ginásio, perspetivando-se a sua utilização regular 
por parte da população, sob supervisão da JFP, na 
ótica da promoção da atividade física e desportiva.

quinze anos e, desde então, participou em 
numerosas exposições e obteve vários prémios. 
Claro Oliveira desenvolveu um estilo próprio em 
que, muitas vezes, faz o enfoque na beleza do 
pormenor, nem que, para o conseguir, tenha de 
trepar (sobre diferentes estruturas…) ou, ao invés, 

deitar-se no chão. Utilizando as palavras de Ana 
Ferreira, que acompanha de perto o trabalho do 
artista, este “consegue captar a essência do ser, 
transpondo, assim, para a nossa alma, a luz forte ou 
serena da imagem que o seduziu”. 
A apresentação da diversificada coleção de imagens 
captadas por Claro Oliveira ao longo da pandemia 
realizou-se na segunda quinzena de julho, na 
exposição “O desconfinamento sentido num click”. 
Foram apresentados registos fotográficos 
referentes a três fases distintas da pandemia: 
“Confinamento”, “Início do Desconfinamento” e 
“Esperança no Amanhã”. Cada fotografia foi 
acompanhada com um ou mais versos de autores 
portugueses e a inauguração desta exposição 
proporcionou a todos os que aí estiveram 
presentes um belíssimo momento poético e de 
reflexão sobre o período que atravessamos, tão 
difícil para a Humanidade. 
A pintora Helena Lemos, por sua vez, que já 
realizou inúmeras exposições na Casa da Cultura, 
conseguiu surpreender-nos de novo com a sua 
forma ímpar de representar o ser humano na tela, 
sendo consensual o reconhecimento da sua elevada 
qualidade artística. Demonstrando um gosto 
genuíno por pintar a figura humana, Helena Lemos 
consegue contar-nos, através da sua arte, histórias 

de sobrinhos, de netos ou de momentos, com 
recurso a expressivas variações cromáticas que nos 
despertam múltiplas emoções. Através das suas 
obras é possível ver o movimento de um baloiço, 
escutar o riso das crianças a brincar ou sentir a 
sensualidade da figura feminina. Esta exposição, 
intitulada “Despertar”, reuniu trabalhos produzidos 
em diferentes fases da sua atividade criativa, 
incluindo durante a pandemia, tendo permitido 
apreciar técnicas e estilos que se complementam, 
demonstrando a versatilidade da artista, 
evidenciando aquilo que a carateriza e a torna única. 
Citando um anónimo, que visitou a exposição: 
“Primeiro fiquei admirado, depois tornei-me um 
admirador”. 
Apesar do contexto de relativa insegurança e 
instabilidade em que vivemos, a arte continua a 
marcar presença na Casa da Cultura de Paranhos, 
proporcionando momentos enriquecedores a 
todos aqueles que a visitam.

44º Aniversário do Núcleo Desportivo do Bairro do Bom Pastor

A convite da nova direção do Núcleo Desportivo 
do Bairro do Bom Pastor, o Presidente da Junta, 
Alberto Machado esteve no dia 20 de setembro 
presente no bairro onde assistiu à tomada de posse 
dos corpos sociais do clube.
A data foi assinalada com a comemoração do 44º 

aniversário da coletividade, que foi fundado a 1 de 
setembro de 1976, que continua a sobreviver 
graças à massa anónima de sócios e dirigentes, que 
se orgulham em manter o convívio entre os sócios 
e moradores, fomentar o desporto amador e o 
desenvolvimento cultural e recreativo.
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Academia de Música de Costa Cabral

A Academia de 
Música de Costa 
Cabral (AMCC) foi 
fundada em 
setembro de 1995 

e oficializada pelo Ministério da Educação em 2000, 
integrando a rede nacional de escolas do ensino 
artístico especializado da música.
A apresentação das suas atividades multiplica-se no 
exterior através do desenvolvimento de parcerias 
junto de várias instituições, tais como Fundação 
Casa da Música, Teatro Municipal do Porto, Museu 
Nacional Soares dos Reis, Fundação de Serralves, 
Coliseu do Porto, Banda Sinfónica Portuguesa, 
Santa Casa da Misericórdia do Porto, Junta de 
Freguesia de Paranhos, Fundação EDP, entre 
outras.
Entre as suas principais formações musicais, 
destacam-se vários grupos de música de câmara, 
orquestras de cordas, sopros e percussão, Orff, 
coros, teatro musical, etc. As orquestras de nível 
secundário (cordas, sopros e percussão e sinfónica) 
têm vindo a desenvolver um trabalho ao longo 
destes últimos anos um trabalho de enorme 
notoriedade, trabalhando repertórios de exigência, 
sob a direção musical de prestigiados maestros. 
A AMCC possui um quadro de professores de 
reconhecido mérito, os quais têm conduzido os 
seus alunos à obtenção de vários prémios nacionais 
e internacionais, tendo ainda esta escola vindo, 
anualmente, a ser colocada nos rankings das 
escolas do ensino básico como uma das mais bem 
classificadas do país. A AMCC tem igualmente 
obtido sido distinguida em vários projetos de 
índole social e ambiental.
A ação cultural e social desenvolvida com a Junta 
de Freguesia de Paranhos ao longo dos últimos 
anos tem sido de uma enorme importância para a 
nossa comunidade educativa possibilitando a 
vivência de novas experiências e igualmente do 
conhecimento da realidade local através da 
realização de concertos nos parques, via pública, 
auditório da junta de freguesia, bem como de 
donativos de material escolar para crianças 
carenciadas, entre outras iniciativas.

Escola de Música Santa Cecília

A Escola de Música Santa 
Cecília foi criada a 2 de 
fevereiro de 2001 com o 
objetivo de ser uma escola 
promotora de uma 
qualificada educação musical 

integrada na comunidade e sociedade onde está 
inserida e, atualmente, é frequentada por mais de 
300 alunos.
Além das aulas individuais de vários instrumentos, 
há aulas de conjunto, coro, teatro e teatro musical, 
proporcionando aos alunos a experiência de fazer 
música em conjunto. Algumas apresentações 
foram na Exponor, no Europarque, no Hospital de 
S. João, na Liga Portuguesa, no Auditório e Casa da 
Cultura de Paranhos, no Auditório do ISEP.
A escola promove anualmente pelo menos 3 
audições, 2 concertos, 2 cafés-concertos, oficinas 
musicais, e realiza workshops e Masterclasses com 
regularidade.  
É uma escola sem fins lucrativos que conta com a 

cooperação da Junta de Freguesia de Paranhos, 
permitindo melhorar a qualidade do ensino e dos 
espetáculos apresentados, e levar a música a mais 
crianças através dos ATL´s.

Rancho Folclórico de Paranhos

Lembram a freguesia de Paranhos, 
o seu passado e as suas tradições, 
pode ainda hoje ser espelhado 
através do Rancho Folclórico de 
Paranhos que, desde a sua 
fundação, em 9 de outubro de 

1979, tem procurado primar pela autenticidade e 
qualidade do seu trabalho. 
Atualmente, faz parte da Comissão Técnica do 
CIOFF - Conselho Internacional de Organizadores 
de Festivais Internacionais de Folclore, sendo o 
“Festival do Porto” um dos primeiros festivais a ser 
reconhecido em Portugal após aprovado por 
unanimidade pelos 51 países presentes. Tem sido 
convidado para participar em Colóquios, palestras 
e cursos de formação na área da Antropologia 
Cultural Tradicional. Alunos do Ensino Superior 
recorrem frequentemente à sua ajuda para fazer 
trabalhos de fim de curso. Tendo vários artigos 
publicados. 
Mantém uma atividade bastante intensa. O 
“Encontro de Cantares do Natal aos Reis”, a “Feira 
Rural À Moda Antiga”, e a “Desfolhada em 
Paranhos À Moda Antiga” são algumas das 
atividades que realiza anualmente. Mas o “Festival 
Internacional de Folclore de Paranhos”, englobado 
nas Festas de Nossa Senhora da Saúde ou o 
“Festival Internacional de Folclore da Cidade do 
Porto”, são as suas maiores realizações anuais.
Fiel embaixador das nossas tradições, tem levado o 
nome através do País, à ilha da Madeira e, 
além-fronteiras, a Espanha, onde já participou 
inúmeras vezes, França cinco vezes, e ainda 
Alemanha, Áustria, Bélgica, Grécia, Hungria 2 
vezes, Itália, Mónaco e Roménia. No ano passado 
representou o nosso país no 60º Festival Mundial 
CIOFF de Montréjeau em França.

TIPAR - Teatro Independente de Paranhos

Tudo tem um princípio, e o nosso 
foi na Associação Recreativa 
Montiagra do Amial. Inicialmente 
criamos um grupo de Fantoches, 
depois um grupo de teatro 
infantil, com o apoio de uma 

associação que tinha já uma pujança que se 
destacava na freguesia de Paranhos e até mesmo 
na cidade do Porto.
De Grupo Cénico do Montiagra (1985) a Tipar 
(2000), a dinâmica e a responsabilidade qualitativa 
e quantitativa sofreram uma alteração significativa.
Todos os anos novas produções, centenas de 
espetáculos no País e pela Europa, com atores 
amadores e profissionais, a realização do 
VerTeatro (XXIV edição será ainda este ano), a 
formação de atores, e não menos importante as 
preocupações sociais e disponibilidade da nossa 
presença em locais onde a cultura é de pouco 
acesso.
A abrangência sociocultural das nossas produções, 
desde o “O Auto da Desprezada” de Fernando 
Campos de Castro, depois, entre outras, “A Noite” 

de José Saramago, “Milena de Praga” de José Jorge 
Letria, “Preconceito vencido” de Marivaux, “Os 
sete pecados mortais” de Ricardo Alves, é um 
caminho que continuaremos a seguir.
Como conseguimos? Com o nosso empenho, com 
uma vontade férrea de continuar um caminho 
difícil, ao qual a Junta de Freguesia de Paranhos, 
com seu apoio e compreensão da importância da 
cultura para a freguesia se tornou num parceiro 
imprescindível.

Grupo Coral dos Professores do Porto

O Grupo Coral dos 
Professores do 
Porto teve início no 
Liceu António 
Nobre no Porto em 
1986 e constituiu-se 

em associação dois anos mais tarde. Tem 
participado em intercâmbios a nível nacional e 
ibérico com outros grupos corais e instrumentais, 
atuando em escolas, igrejas e casas de espetáculo, 
nomeadamente no Concerto “Folias e Polifonias” 
de Fernando Lapa, na Casa da Música em 2019. 
Constituído por cerca de 40 elementos privilegia 
no seu repertório Música Erudita, Música 
Portuguesa, Espirituais Negros e Músicas do 
Mundo.
A Junta de Freguesia de Paranhos a quem 
atribuímos, em Cerimónia Pública o Título de 
Sócio Honorário do GCPP, tem incentivado o 
Grupo: apoia-nos em diversas áreas, em particular 
na Casa da Cultura e no Auditório Horácio Marçal 
na realização de atividades músico-culturais, 
dirigidas à população da Freguesia. 
Em 2020 o Grupo tem mantido uma atividade 
regular através de diversas plataformas 
informáticas, tendo publicado recentemente a 
peça “Mar Português” em forma de Coral Virtual.

Confraria dos Doces de Paranhos

A Confraria dos Doces de 
Paranhos (CDP) foi fundada a 30 
de setembro de 2015 e conta 
atualmente com cerca de 25 
confrades. Ao longo do ano de 
2019, teve a oportunidade de 

cumprir o programa de atividades a que se propôs 
conjugando várias iniciativas de carisma formativo, 
de solidariedade social e religioso. Em todas elas 
manteve vivas as tradições dos genuínos Doces de 
Paranhos confecionados pelas doceiras certificadas 
pela Confraria dos Doces de Paranhos após terem 
realizados o I Curso- “Como Confecionar os 
Doces de Paranhos”. Junto das diferentes 
confrarias gastronómicas e da Federação 
Portuguesa das Confrarias a Confraria dos Doces 
de Paranhos com os seus genuínos Doces de 
Paranhos tem tido a oportunidade de divulgar e 
dar a conhecer as gentes, tradições e história da 
Freguesia de Paranhos. A partilha com alguns dos 
membros do Executivo da Junta de Paranhos e seu 
presidente, Dr. Alberto Machado, bem como com 
a Paróquia de São Veríssimo de Paranhos através 
do reverentíssimo Padre Martins, têm lhe 
permitido um crescimento sustentável 
fortalecendo laços de amizade entre todos. A atual 
situação pandémica COVID 19, fez suspender o 

seu calendário de atividades para o ano 2020, mas 
na esperança que melhores tempos virão, enviamos 
a todos os nossos seguidores doces saudações.

Orfeão de Paranhos e Grupo Instrumental e Vocal de 
Paranhos

O Orfeão de Paranhos (OP) 
Conta com 78 elementos de 
todos os grupos etários e foi 
fundado a 15 de janeiro de 2014. 
Para alem de proporcionar 
formação na prática do belo 

canto às gentes da Cidade do Porto e da população 
Paranhense, pretende realizar vários espetáculos e 
participar em diversos Encontros de Coros, 
Cerimónias Protocolares e outras atuações tendo 
em conta uma forte parceria com a Junta de 
Freguesia de Paranhos. Ao longo destes 6 anos de 
existência conta já com uma  agenda preenchida de 
concertos e eventos, que continuam a enriquecer 
quem ouve este jovem, mas maravilhoso Orfeão, 
destacam-se a sua primeira Internacionalização, 
com a deslocação à cidade de Ourense, Espanha, 
onde participou, no passado mês de Outubro, no 
XVIII Festival Auria Canta, onde teve o maior 
destaque e elogios. Destaca também a deslocação a 
Bragança, no início do mês de novembro, para o XII 
Encontro Internacional de Grupos Corais Cidade 
de Bragança, a convite do Grupo Coral Brigantino, 
onde mais uma vez interpretou o seu repertório 
com enorme sucesso. 
Em fevereiro de 2019, a coordenadora do OP Drª 
Diana e Silva e o Maestro Sérgio Sousa Martins, 
abraçam um novo desafio o Grupo Instrumental e 
Vocal de Paranhos GVIP, criado como um projeto 
da Junta de Paranhos, de forma a trazer mais 
diversidade à cultura da nossa Freguesia. É seu 
principal objetivo, elevar a Música Tradicional 
Portuguesa, e a Música de Portugal, em Português, 
dando a oportunidade a quem o integra, de 
desenvolver musicalmente e tecnicamente, não só a 
sua voz, mas também a execução de instrumentos 
musicais, especialmente ligados à Tradição 
Portuguesa. Em janeiro de 2019 faz a sua antestreia 
no evento científico - The PaediatricIBD Porto 
Group ESPGHAN estreando-se oficialmente para 
todo o público Paranhense e público em geral em 
fevereiro de 2020.

Ao longo destes anos de um trabalho 
sistematizado e com dedicação de TODOS os 
elementos de ambos os grupos, sustentado no 
incondicional apoio da Junta de Paranhos 
permitiu-nos não só uma evolução técnico-musical 
muito favorável de forma a representar com 
dignidade a Freguesia de Paranhos. 
Embora o Orfeão de Paranhos e Grupo 
Instrumental Vocal de Paranhos, vêm atualmente 
todos os seus trabalhos cancelados pela situação 
pandémica em que se vive, mas em todos 
permanece a esperança de um reencontro feliz.

Grupeto - Grupo Cénico do Sporting Clube da Cruz

Passam já 
três décadas 
desde que o 
Grupo de 

Teatro do Sporting C. Cruz iniciou a sua atividade, 
em junho de 1990. Doze anos depois, em junho de 
2002, por razões estratégicas, mudou a sua 
designação para Grutepo, Grupo de Teatro do 
Porto, mas sempre umbilicalmente ligado ao clube.
Desde muito cedo o GRUTEPO abraçou o género 
da Revista à Portuguesa, de grande recetividade do 
público. Mas não se resumiu a este género, já que 
o «musical» mereceu também um trabalho de 
grande entusiasmo para levar ao palco o «Cais da 
Solidão». Cerca de 60 atuações dizem bem da 
recetividade e qualidade deste projeto, ainda que 
numa área para a qual o grupo não estava 
inteiramente vocacionado. Meses de trabalho 
muito gratificantes. 
Em plateias do Grande Porto, Espinho, Esmoriz, 
Cortegaça, Marco de Canavezes, Vila Meã, Oliveira 
do Hospital, Sta. Comba Dão, Cabeceiras de Basto, 
P. de Lima e Vouzela, entre outras, o Grupo 
espalhou a sua magia com diversas peças como: “O 
Porto é Assim “, “Vidas à Moda do Porto”, “Está 
tudo Doido”, «Vamos à Bruxa» e “Isto é que é um 
Fado”, tendo realizado mais de 500 apresentações, 
muitas delas de solidariedade. Todas as peças 
foram estreadas no auditório da Junta de Freguesia 
de Paranhos.
Aliás, nunca será demais salientar que, para além 
do Clube (S. C. Cruz), a Junta de Paranhos, tem 
desempenhado um papel importantíssimo no 
desenvolvimento do Grupo, quer através do seu 

apoio financeiro, quer logístico, ou mesmo de 
incentivo dos seus responsáveis, inexcedíveis no 
carinho dispensado. A quem deixamos os nossos 
agradecimentos. 
O marco histórico do grupo foi a conquista do 1.º 
Lugar do concurso de Revista à Portuguesa, 
organizado pelo Teatro Sá da Bandeira.

A Associação de Ocupação Sadia do Lazer

A Associação de Ocupação 
Sadia do Lazer, ou AOSL 
como é conhecida, foi fundada 
a 4 de Março de 1990, por um 
grupo de pessoas que sentiam 
a necessidade de ocupar, de 
forma sadia, os tempos livres 
dos seus filhos! 

As vertentes cultural e desportiva foram os focos 
para que a AOSL se mantivesse viva até ao dia de 
hoje, assente na ideologia dos seus fundadores e 
liderada, durante 25 anos, pelo seu eterno 
presidente Sr. Alfredo Campos.
O Grupo Arte & Juventude foi e é, sem dúvida, o 
expoente máximo da AOSL, realizando mais de 
2000 espetáculos até hoje, o teatro e a dança de 
salão também foram uma realidade e a rampa de 
lançamento para alguns artistas do panorama 
nacional, mas foi também no futsal feminino e 
masculino que mostraram a diversidade da 
Associação, assim como na organização de vários 
eventos e concursos culturais.
Neste momento a AOSL continua a ter o Grupo 
Arte & Juventude em funcionamento, o grupo de 
animação musical Os Animarte que continuam a 
trazer a festa até às ruas e mostrando aquilo que 
de bom se faz em prol da cultura.
Além disso a AOSL continua a ser a responsável da 
luminotecnia e sonoplastia em vários eventos, 
muitos associados à Junta de Freguesia de Paranhos 
e à paróquia da nossa freguesia.
Neste momento o presidente da AOSL é o Sr. 
Milton Ribeiro que, junto com a sua equipa diretiva, 
continuam a manter viva a chama aoslista e 
preparados para, assim que seja possível, voltar a 
trazer para as ruas a cultura de proximidade.
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Academia de Música de Costa Cabral

A Academia de 
Música de Costa 
Cabral (AMCC) foi 
fundada em 
setembro de 1995 

e oficializada pelo Ministério da Educação em 2000, 
integrando a rede nacional de escolas do ensino 
artístico especializado da música.
A apresentação das suas atividades multiplica-se no 
exterior através do desenvolvimento de parcerias 
junto de várias instituições, tais como Fundação 
Casa da Música, Teatro Municipal do Porto, Museu 
Nacional Soares dos Reis, Fundação de Serralves, 
Coliseu do Porto, Banda Sinfónica Portuguesa, 
Santa Casa da Misericórdia do Porto, Junta de 
Freguesia de Paranhos, Fundação EDP, entre 
outras.
Entre as suas principais formações musicais, 
destacam-se vários grupos de música de câmara, 
orquestras de cordas, sopros e percussão, Orff, 
coros, teatro musical, etc. As orquestras de nível 
secundário (cordas, sopros e percussão e sinfónica) 
têm vindo a desenvolver um trabalho ao longo 
destes últimos anos um trabalho de enorme 
notoriedade, trabalhando repertórios de exigência, 
sob a direção musical de prestigiados maestros. 
A AMCC possui um quadro de professores de 
reconhecido mérito, os quais têm conduzido os 
seus alunos à obtenção de vários prémios nacionais 
e internacionais, tendo ainda esta escola vindo, 
anualmente, a ser colocada nos rankings das 
escolas do ensino básico como uma das mais bem 
classificadas do país. A AMCC tem igualmente 
obtido sido distinguida em vários projetos de 
índole social e ambiental.
A ação cultural e social desenvolvida com a Junta 
de Freguesia de Paranhos ao longo dos últimos 
anos tem sido de uma enorme importância para a 
nossa comunidade educativa possibilitando a 
vivência de novas experiências e igualmente do 
conhecimento da realidade local através da 
realização de concertos nos parques, via pública, 
auditório da junta de freguesia, bem como de 
donativos de material escolar para crianças 
carenciadas, entre outras iniciativas.

Escola de Música Santa Cecília

A Escola de Música Santa 
Cecília foi criada a 2 de 
fevereiro de 2001 com o 
objetivo de ser uma escola 
promotora de uma 
qualificada educação musical 

integrada na comunidade e sociedade onde está 
inserida e, atualmente, é frequentada por mais de 
300 alunos.
Além das aulas individuais de vários instrumentos, 
há aulas de conjunto, coro, teatro e teatro musical, 
proporcionando aos alunos a experiência de fazer 
música em conjunto. Algumas apresentações 
foram na Exponor, no Europarque, no Hospital de 
S. João, na Liga Portuguesa, no Auditório e Casa da 
Cultura de Paranhos, no Auditório do ISEP.
A escola promove anualmente pelo menos 3 
audições, 2 concertos, 2 cafés-concertos, oficinas 
musicais, e realiza workshops e Masterclasses com 
regularidade.  
É uma escola sem fins lucrativos que conta com a 

cooperação da Junta de Freguesia de Paranhos, 
permitindo melhorar a qualidade do ensino e dos 
espetáculos apresentados, e levar a música a mais 
crianças através dos ATL´s.

Rancho Folclórico de Paranhos

Lembram a freguesia de Paranhos, 
o seu passado e as suas tradições, 
pode ainda hoje ser espelhado 
através do Rancho Folclórico de 
Paranhos que, desde a sua 
fundação, em 9 de outubro de 

1979, tem procurado primar pela autenticidade e 
qualidade do seu trabalho. 
Atualmente, faz parte da Comissão Técnica do 
CIOFF - Conselho Internacional de Organizadores 
de Festivais Internacionais de Folclore, sendo o 
“Festival do Porto” um dos primeiros festivais a ser 
reconhecido em Portugal após aprovado por 
unanimidade pelos 51 países presentes. Tem sido 
convidado para participar em Colóquios, palestras 
e cursos de formação na área da Antropologia 
Cultural Tradicional. Alunos do Ensino Superior 
recorrem frequentemente à sua ajuda para fazer 
trabalhos de fim de curso. Tendo vários artigos 
publicados. 
Mantém uma atividade bastante intensa. O 
“Encontro de Cantares do Natal aos Reis”, a “Feira 
Rural À Moda Antiga”, e a “Desfolhada em 
Paranhos À Moda Antiga” são algumas das 
atividades que realiza anualmente. Mas o “Festival 
Internacional de Folclore de Paranhos”, englobado 
nas Festas de Nossa Senhora da Saúde ou o 
“Festival Internacional de Folclore da Cidade do 
Porto”, são as suas maiores realizações anuais.
Fiel embaixador das nossas tradições, tem levado o 
nome através do País, à ilha da Madeira e, 
além-fronteiras, a Espanha, onde já participou 
inúmeras vezes, França cinco vezes, e ainda 
Alemanha, Áustria, Bélgica, Grécia, Hungria 2 
vezes, Itália, Mónaco e Roménia. No ano passado 
representou o nosso país no 60º Festival Mundial 
CIOFF de Montréjeau em França.

TIPAR - Teatro Independente de Paranhos

Tudo tem um princípio, e o nosso 
foi na Associação Recreativa 
Montiagra do Amial. Inicialmente 
criamos um grupo de Fantoches, 
depois um grupo de teatro 
infantil, com o apoio de uma 

associação que tinha já uma pujança que se 
destacava na freguesia de Paranhos e até mesmo 
na cidade do Porto.
De Grupo Cénico do Montiagra (1985) a Tipar 
(2000), a dinâmica e a responsabilidade qualitativa 
e quantitativa sofreram uma alteração significativa.
Todos os anos novas produções, centenas de 
espetáculos no País e pela Europa, com atores 
amadores e profissionais, a realização do 
VerTeatro (XXIV edição será ainda este ano), a 
formação de atores, e não menos importante as 
preocupações sociais e disponibilidade da nossa 
presença em locais onde a cultura é de pouco 
acesso.
A abrangência sociocultural das nossas produções, 
desde o “O Auto da Desprezada” de Fernando 
Campos de Castro, depois, entre outras, “A Noite” 

de José Saramago, “Milena de Praga” de José Jorge 
Letria, “Preconceito vencido” de Marivaux, “Os 
sete pecados mortais” de Ricardo Alves, é um 
caminho que continuaremos a seguir.
Como conseguimos? Com o nosso empenho, com 
uma vontade férrea de continuar um caminho 
difícil, ao qual a Junta de Freguesia de Paranhos, 
com seu apoio e compreensão da importância da 
cultura para a freguesia se tornou num parceiro 
imprescindível.

Grupo Coral dos Professores do Porto

O Grupo Coral dos 
Professores do 
Porto teve início no 
Liceu António 
Nobre no Porto em 
1986 e constituiu-se 

em associação dois anos mais tarde. Tem 
participado em intercâmbios a nível nacional e 
ibérico com outros grupos corais e instrumentais, 
atuando em escolas, igrejas e casas de espetáculo, 
nomeadamente no Concerto “Folias e Polifonias” 
de Fernando Lapa, na Casa da Música em 2019. 
Constituído por cerca de 40 elementos privilegia 
no seu repertório Música Erudita, Música 
Portuguesa, Espirituais Negros e Músicas do 
Mundo.
A Junta de Freguesia de Paranhos a quem 
atribuímos, em Cerimónia Pública o Título de 
Sócio Honorário do GCPP, tem incentivado o 
Grupo: apoia-nos em diversas áreas, em particular 
na Casa da Cultura e no Auditório Horácio Marçal 
na realização de atividades músico-culturais, 
dirigidas à população da Freguesia. 
Em 2020 o Grupo tem mantido uma atividade 
regular através de diversas plataformas 
informáticas, tendo publicado recentemente a 
peça “Mar Português” em forma de Coral Virtual.

Confraria dos Doces de Paranhos

A Confraria dos Doces de 
Paranhos (CDP) foi fundada a 30 
de setembro de 2015 e conta 
atualmente com cerca de 25 
confrades. Ao longo do ano de 
2019, teve a oportunidade de 

cumprir o programa de atividades a que se propôs 
conjugando várias iniciativas de carisma formativo, 
de solidariedade social e religioso. Em todas elas 
manteve vivas as tradições dos genuínos Doces de 
Paranhos confecionados pelas doceiras certificadas 
pela Confraria dos Doces de Paranhos após terem 
realizados o I Curso- “Como Confecionar os 
Doces de Paranhos”. Junto das diferentes 
confrarias gastronómicas e da Federação 
Portuguesa das Confrarias a Confraria dos Doces 
de Paranhos com os seus genuínos Doces de 
Paranhos tem tido a oportunidade de divulgar e 
dar a conhecer as gentes, tradições e história da 
Freguesia de Paranhos. A partilha com alguns dos 
membros do Executivo da Junta de Paranhos e seu 
presidente, Dr. Alberto Machado, bem como com 
a Paróquia de São Veríssimo de Paranhos através 
do reverentíssimo Padre Martins, têm lhe 
permitido um crescimento sustentável 
fortalecendo laços de amizade entre todos. A atual 
situação pandémica COVID 19, fez suspender o 

seu calendário de atividades para o ano 2020, mas 
na esperança que melhores tempos virão, enviamos 
a todos os nossos seguidores doces saudações.

Orfeão de Paranhos e Grupo Instrumental e Vocal de 
Paranhos

O Orfeão de Paranhos (OP) 
Conta com 78 elementos de 
todos os grupos etários e foi 
fundado a 15 de janeiro de 2014. 
Para alem de proporcionar 
formação na prática do belo 

canto às gentes da Cidade do Porto e da população 
Paranhense, pretende realizar vários espetáculos e 
participar em diversos Encontros de Coros, 
Cerimónias Protocolares e outras atuações tendo 
em conta uma forte parceria com a Junta de 
Freguesia de Paranhos. Ao longo destes 6 anos de 
existência conta já com uma  agenda preenchida de 
concertos e eventos, que continuam a enriquecer 
quem ouve este jovem, mas maravilhoso Orfeão, 
destacam-se a sua primeira Internacionalização, 
com a deslocação à cidade de Ourense, Espanha, 
onde participou, no passado mês de Outubro, no 
XVIII Festival Auria Canta, onde teve o maior 
destaque e elogios. Destaca também a deslocação a 
Bragança, no início do mês de novembro, para o XII 
Encontro Internacional de Grupos Corais Cidade 
de Bragança, a convite do Grupo Coral Brigantino, 
onde mais uma vez interpretou o seu repertório 
com enorme sucesso. 
Em fevereiro de 2019, a coordenadora do OP Drª 
Diana e Silva e o Maestro Sérgio Sousa Martins, 
abraçam um novo desafio o Grupo Instrumental e 
Vocal de Paranhos GVIP, criado como um projeto 
da Junta de Paranhos, de forma a trazer mais 
diversidade à cultura da nossa Freguesia. É seu 
principal objetivo, elevar a Música Tradicional 
Portuguesa, e a Música de Portugal, em Português, 
dando a oportunidade a quem o integra, de 
desenvolver musicalmente e tecnicamente, não só a 
sua voz, mas também a execução de instrumentos 
musicais, especialmente ligados à Tradição 
Portuguesa. Em janeiro de 2019 faz a sua antestreia 
no evento científico - The PaediatricIBD Porto 
Group ESPGHAN estreando-se oficialmente para 
todo o público Paranhense e público em geral em 
fevereiro de 2020.

Ao longo destes anos de um trabalho 
sistematizado e com dedicação de TODOS os 
elementos de ambos os grupos, sustentado no 
incondicional apoio da Junta de Paranhos 
permitiu-nos não só uma evolução técnico-musical 
muito favorável de forma a representar com 
dignidade a Freguesia de Paranhos. 
Embora o Orfeão de Paranhos e Grupo 
Instrumental Vocal de Paranhos, vêm atualmente 
todos os seus trabalhos cancelados pela situação 
pandémica em que se vive, mas em todos 
permanece a esperança de um reencontro feliz.

Grupeto - Grupo Cénico do Sporting Clube da Cruz

Passam já 
três décadas 
desde que o 
Grupo de 

Teatro do Sporting C. Cruz iniciou a sua atividade, 
em junho de 1990. Doze anos depois, em junho de 
2002, por razões estratégicas, mudou a sua 
designação para Grutepo, Grupo de Teatro do 
Porto, mas sempre umbilicalmente ligado ao clube.
Desde muito cedo o GRUTEPO abraçou o género 
da Revista à Portuguesa, de grande recetividade do 
público. Mas não se resumiu a este género, já que 
o «musical» mereceu também um trabalho de 
grande entusiasmo para levar ao palco o «Cais da 
Solidão». Cerca de 60 atuações dizem bem da 
recetividade e qualidade deste projeto, ainda que 
numa área para a qual o grupo não estava 
inteiramente vocacionado. Meses de trabalho 
muito gratificantes. 
Em plateias do Grande Porto, Espinho, Esmoriz, 
Cortegaça, Marco de Canavezes, Vila Meã, Oliveira 
do Hospital, Sta. Comba Dão, Cabeceiras de Basto, 
P. de Lima e Vouzela, entre outras, o Grupo 
espalhou a sua magia com diversas peças como: “O 
Porto é Assim “, “Vidas à Moda do Porto”, “Está 
tudo Doido”, «Vamos à Bruxa» e “Isto é que é um 
Fado”, tendo realizado mais de 500 apresentações, 
muitas delas de solidariedade. Todas as peças 
foram estreadas no auditório da Junta de Freguesia 
de Paranhos.
Aliás, nunca será demais salientar que, para além 
do Clube (S. C. Cruz), a Junta de Paranhos, tem 
desempenhado um papel importantíssimo no 
desenvolvimento do Grupo, quer através do seu 

apoio financeiro, quer logístico, ou mesmo de 
incentivo dos seus responsáveis, inexcedíveis no 
carinho dispensado. A quem deixamos os nossos 
agradecimentos. 
O marco histórico do grupo foi a conquista do 1.º 
Lugar do concurso de Revista à Portuguesa, 
organizado pelo Teatro Sá da Bandeira.

A Associação de Ocupação Sadia do Lazer

A Associação de Ocupação 
Sadia do Lazer, ou AOSL 
como é conhecida, foi fundada 
a 4 de Março de 1990, por um 
grupo de pessoas que sentiam 
a necessidade de ocupar, de 
forma sadia, os tempos livres 
dos seus filhos! 

As vertentes cultural e desportiva foram os focos 
para que a AOSL se mantivesse viva até ao dia de 
hoje, assente na ideologia dos seus fundadores e 
liderada, durante 25 anos, pelo seu eterno 
presidente Sr. Alfredo Campos.
O Grupo Arte & Juventude foi e é, sem dúvida, o 
expoente máximo da AOSL, realizando mais de 
2000 espetáculos até hoje, o teatro e a dança de 
salão também foram uma realidade e a rampa de 
lançamento para alguns artistas do panorama 
nacional, mas foi também no futsal feminino e 
masculino que mostraram a diversidade da 
Associação, assim como na organização de vários 
eventos e concursos culturais.
Neste momento a AOSL continua a ter o Grupo 
Arte & Juventude em funcionamento, o grupo de 
animação musical Os Animarte que continuam a 
trazer a festa até às ruas e mostrando aquilo que 
de bom se faz em prol da cultura.
Além disso a AOSL continua a ser a responsável da 
luminotecnia e sonoplastia em vários eventos, 
muitos associados à Junta de Freguesia de Paranhos 
e à paróquia da nossa freguesia.
Neste momento o presidente da AOSL é o Sr. 
Milton Ribeiro que, junto com a sua equipa diretiva, 
continuam a manter viva a chama aoslista e 
preparados para, assim que seja possível, voltar a 
trazer para as ruas a cultura de proximidade.

O que se espera de nós nestes dias

A reflexão que quero fazer com todos os que me 
irão ler, prende-se com uma interrogação global que 
a pandemia nos obriga a fazer quem somos e o que 
queremos fazer?
Temos uma vontade coletiva a sair destes tempos 
de pandemia e de dor?
De facto, o que se espera de nós nestes dias de 
incerteza.
As respostas que vos irei dar e as pistas de reflexão 
que nos incumbe formular, e executar variam e 
devem variar de pessoa para pessoa e é neste 
registo que quero colocar a reflexão e pensamento.
E começo por uma reflexão e um desejo que tenho 
e faço a um ano que estamos de um novo ciclo 
eleitoral. 
Procuramos pessoas com medo. sim parece 
estranho, mas são essas que temem falhar que 
devemos procurar para as nossas listas e equipas. as 
que saibam o que custa servir, as querem fazer a 
diferença, e as que rasgam os céus e a terra para 
melhorar a vida de quem nos rodeia.

Que todos os que a esta demanda se colocarem que 
as procurem e as tragam para a causa publica.
Seria desde já uma diferença e uma melhoria. 
assim saibamos e ousemos fazer.
Sai claro para mim pelo menos, que a pandemia com 
o movimento natural e espontâneo que surgiu de 
ajuda a todos que a Freguesia e a Cidade que somos 
e queremos continuar a ser escolheu um caminho de 
não retorno. Somos solidários inclusivos e 
determinados e não deixamos os nossos para trás.
Somos o fruto e a herança de uma cidade e uma 
freguesia diferentes.
Como foi fácil rasgar as indiferenças e tocar a porta. 
Entender a palavra vizinho, saber que a vida dela 
pode ser melhorada pela ação da nossa vontade e 
querer.
Devemos aprofundar este caminho e fazer dele o 
guia da nossa vida em comunidade.
Por fim e para não vos maçar como foi bom ver a 
Cidade escolher um caminho comum sentido 
acarinhada por uma liderança diferente, que em 

tempos de pandemia primou pela presença, pelo 
conforto e sobretudo por entender e nos ouvir a 
todos. como nos sentimos reforçados por saber que 
todos e todos estavam juntos a trabalhar em prol de 
todos.
E que belo trabalho foi feito, pela câmara pelas juntas 
(fantástico mesmo) e pelos cidadãos que aqui 
sentiram que tinham de estar na linha da frente.
senti e estou grato por ter vivido tempos de 
solidariedade de amor ao próximo e que o caminho 
foi e será sempre feito em conjunto por todos.
TODOS.
Cuidem-se e protejam-se o 
que aí vem não nos faz 
baixar as guardas, 
mas sim reforçar 
determinação em 
continuar a servir.

Paulo Jorge Teixeira
Presidente da Assembleia
de Freguesia de Paranhos



PROGRAMA DE APOIO À
ESTERILIZAÇÃO DE ANIMAIS
O Presidente da Junta de Freguesia de Paranhos, Alberto 
Machado, assinou um Protocolo de Cooperação com a 
Associação MIACIS - Proteção e Integração Animal, que 
permite o acesso gratuito a esterilizações de animais de 
estimação dos Paranhenses com rendimentos mais baixos.

A QUEM SE DESTINA?

A cães e gatos de residentes na freguesia de Paranhos, que se 
encontrem em situação de carência financeira.

QUAIS OS BENEFÍCIOS?

Através do protocolo assinado, a esterilização do animal de 
estimação poderá ser gratuita, mediante a avaliação 
sócio-económica e o limite de esterilizações protocoladas.

COMO USUFRUIR DO PROTOCOLO?

Deverá dirigir-se ao Gabinete de Serviço Social da Junta de 
Freguesia de Paranhos, para uma avaliação sócio-económica 
e posterior encaminhamento. Deverá trazer comprovativos 
do rendimento do agregado familiar e das despesas de 
habitação (renda ou empréstimo bancário).
Horário de atendimento:
3ª e 5ª | Das 9h00 às 12h30; 2ª e 4ª | Das 14h00 às 16h30
225 020 046 | 938 821 958 |servico.social@jfparanhos.pt

NÓS AJUDAMOS A ESTERILIZAR
O SEU ANIMAL DE ESTIMAÇÃO!

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
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RECOMENDAÇÕES DA DIREÇÃO-GERAL DE SAÚDE (DGS)

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

      /J

Ainda há vagas para inscrição nas seguintes 
Ofertas Formativas 2020-2021, na Casa da 
Cultura de Paranhos:

• Guitarra Clássica, com Miguel Silva
3ª - 11h00-12h10
•  Desenho e Pintura, com Ana M.ª Costa
5ª - 10h30-12h00
•  Piano, com Cristina Maltieira (aulas individuais)
2ª - 9h20-10h30 e 11h00-12h10 ou 6ª -14h10-15h20
•  Yoga - Relaxamento, com Amélia Loureiro
5ª - 14h00-15h10 e 15h30-16h40
•  Literatura "Viagem pela Poesia Portuguesa", 
com Maria Mendonça | 6ª - 11h30-12h40
•  Espanhol II, com Maria Mendonça
4ª - 15h30-16h40
•  Francês, com Fabiana Lage
2ª - 14h10-15h20 e 15h40-16h50
•  Inglês Iniciação, com Giuseppina Tagliavini
2ª - 11h30-12h40

Para inscrição e mais informações contacte a 
Casa da Cultura de Paranhos (Largo do Campo 
Lindo, 7 – 4200-142 Porto) através do:  225 507 
676 ou 938 580 106 ou 
casadacultura@jfparanhos.pt

Atenção vagas limitadas!

Academia de Música de Costa Cabral

A Academia de 
Música de Costa 
Cabral (AMCC) foi 
fundada em 
setembro de 1995 

e oficializada pelo Ministério da Educação em 2000, 
integrando a rede nacional de escolas do ensino 
artístico especializado da música.
A apresentação das suas atividades multiplica-se no 
exterior através do desenvolvimento de parcerias 
junto de várias instituições, tais como Fundação 
Casa da Música, Teatro Municipal do Porto, Museu 
Nacional Soares dos Reis, Fundação de Serralves, 
Coliseu do Porto, Banda Sinfónica Portuguesa, 
Santa Casa da Misericórdia do Porto, Junta de 
Freguesia de Paranhos, Fundação EDP, entre 
outras.
Entre as suas principais formações musicais, 
destacam-se vários grupos de música de câmara, 
orquestras de cordas, sopros e percussão, Orff, 
coros, teatro musical, etc. As orquestras de nível 
secundário (cordas, sopros e percussão e sinfónica) 
têm vindo a desenvolver um trabalho ao longo 
destes últimos anos um trabalho de enorme 
notoriedade, trabalhando repertórios de exigência, 
sob a direção musical de prestigiados maestros. 
A AMCC possui um quadro de professores de 
reconhecido mérito, os quais têm conduzido os 
seus alunos à obtenção de vários prémios nacionais 
e internacionais, tendo ainda esta escola vindo, 
anualmente, a ser colocada nos rankings das 
escolas do ensino básico como uma das mais bem 
classificadas do país. A AMCC tem igualmente 
obtido sido distinguida em vários projetos de 
índole social e ambiental.
A ação cultural e social desenvolvida com a Junta 
de Freguesia de Paranhos ao longo dos últimos 
anos tem sido de uma enorme importância para a 
nossa comunidade educativa possibilitando a 
vivência de novas experiências e igualmente do 
conhecimento da realidade local através da 
realização de concertos nos parques, via pública, 
auditório da junta de freguesia, bem como de 
donativos de material escolar para crianças 
carenciadas, entre outras iniciativas.

Escola de Música Santa Cecília

A Escola de Música Santa 
Cecília foi criada a 2 de 
fevereiro de 2001 com o 
objetivo de ser uma escola 
promotora de uma 
qualificada educação musical 

integrada na comunidade e sociedade onde está 
inserida e, atualmente, é frequentada por mais de 
300 alunos.
Além das aulas individuais de vários instrumentos, 
há aulas de conjunto, coro, teatro e teatro musical, 
proporcionando aos alunos a experiência de fazer 
música em conjunto. Algumas apresentações 
foram na Exponor, no Europarque, no Hospital de 
S. João, na Liga Portuguesa, no Auditório e Casa da 
Cultura de Paranhos, no Auditório do ISEP.
A escola promove anualmente pelo menos 3 
audições, 2 concertos, 2 cafés-concertos, oficinas 
musicais, e realiza workshops e Masterclasses com 
regularidade.  
É uma escola sem fins lucrativos que conta com a 

cooperação da Junta de Freguesia de Paranhos, 
permitindo melhorar a qualidade do ensino e dos 
espetáculos apresentados, e levar a música a mais 
crianças através dos ATL´s.

Rancho Folclórico de Paranhos

Lembram a freguesia de Paranhos, 
o seu passado e as suas tradições, 
pode ainda hoje ser espelhado 
através do Rancho Folclórico de 
Paranhos que, desde a sua 
fundação, em 9 de outubro de 

1979, tem procurado primar pela autenticidade e 
qualidade do seu trabalho. 
Atualmente, faz parte da Comissão Técnica do 
CIOFF - Conselho Internacional de Organizadores 
de Festivais Internacionais de Folclore, sendo o 
“Festival do Porto” um dos primeiros festivais a ser 
reconhecido em Portugal após aprovado por 
unanimidade pelos 51 países presentes. Tem sido 
convidado para participar em Colóquios, palestras 
e cursos de formação na área da Antropologia 
Cultural Tradicional. Alunos do Ensino Superior 
recorrem frequentemente à sua ajuda para fazer 
trabalhos de fim de curso. Tendo vários artigos 
publicados. 
Mantém uma atividade bastante intensa. O 
“Encontro de Cantares do Natal aos Reis”, a “Feira 
Rural À Moda Antiga”, e a “Desfolhada em 
Paranhos À Moda Antiga” são algumas das 
atividades que realiza anualmente. Mas o “Festival 
Internacional de Folclore de Paranhos”, englobado 
nas Festas de Nossa Senhora da Saúde ou o 
“Festival Internacional de Folclore da Cidade do 
Porto”, são as suas maiores realizações anuais.
Fiel embaixador das nossas tradições, tem levado o 
nome através do País, à ilha da Madeira e, 
além-fronteiras, a Espanha, onde já participou 
inúmeras vezes, França cinco vezes, e ainda 
Alemanha, Áustria, Bélgica, Grécia, Hungria 2 
vezes, Itália, Mónaco e Roménia. No ano passado 
representou o nosso país no 60º Festival Mundial 
CIOFF de Montréjeau em França.

TIPAR - Teatro Independente de Paranhos

Tudo tem um princípio, e o nosso 
foi na Associação Recreativa 
Montiagra do Amial. Inicialmente 
criamos um grupo de Fantoches, 
depois um grupo de teatro 
infantil, com o apoio de uma 

associação que tinha já uma pujança que se 
destacava na freguesia de Paranhos e até mesmo 
na cidade do Porto.
De Grupo Cénico do Montiagra (1985) a Tipar 
(2000), a dinâmica e a responsabilidade qualitativa 
e quantitativa sofreram uma alteração significativa.
Todos os anos novas produções, centenas de 
espetáculos no País e pela Europa, com atores 
amadores e profissionais, a realização do 
VerTeatro (XXIV edição será ainda este ano), a 
formação de atores, e não menos importante as 
preocupações sociais e disponibilidade da nossa 
presença em locais onde a cultura é de pouco 
acesso.
A abrangência sociocultural das nossas produções, 
desde o “O Auto da Desprezada” de Fernando 
Campos de Castro, depois, entre outras, “A Noite” 

de José Saramago, “Milena de Praga” de José Jorge 
Letria, “Preconceito vencido” de Marivaux, “Os 
sete pecados mortais” de Ricardo Alves, é um 
caminho que continuaremos a seguir.
Como conseguimos? Com o nosso empenho, com 
uma vontade férrea de continuar um caminho 
difícil, ao qual a Junta de Freguesia de Paranhos, 
com seu apoio e compreensão da importância da 
cultura para a freguesia se tornou num parceiro 
imprescindível.

Grupo Coral dos Professores do Porto

O Grupo Coral dos 
Professores do 
Porto teve início no 
Liceu António 
Nobre no Porto em 
1986 e constituiu-se 

em associação dois anos mais tarde. Tem 
participado em intercâmbios a nível nacional e 
ibérico com outros grupos corais e instrumentais, 
atuando em escolas, igrejas e casas de espetáculo, 
nomeadamente no Concerto “Folias e Polifonias” 
de Fernando Lapa, na Casa da Música em 2019. 
Constituído por cerca de 40 elementos privilegia 
no seu repertório Música Erudita, Música 
Portuguesa, Espirituais Negros e Músicas do 
Mundo.
A Junta de Freguesia de Paranhos a quem 
atribuímos, em Cerimónia Pública o Título de 
Sócio Honorário do GCPP, tem incentivado o 
Grupo: apoia-nos em diversas áreas, em particular 
na Casa da Cultura e no Auditório Horácio Marçal 
na realização de atividades músico-culturais, 
dirigidas à população da Freguesia. 
Em 2020 o Grupo tem mantido uma atividade 
regular através de diversas plataformas 
informáticas, tendo publicado recentemente a 
peça “Mar Português” em forma de Coral Virtual.

Confraria dos Doces de Paranhos

A Confraria dos Doces de 
Paranhos (CDP) foi fundada a 30 
de setembro de 2015 e conta 
atualmente com cerca de 25 
confrades. Ao longo do ano de 
2019, teve a oportunidade de 

cumprir o programa de atividades a que se propôs 
conjugando várias iniciativas de carisma formativo, 
de solidariedade social e religioso. Em todas elas 
manteve vivas as tradições dos genuínos Doces de 
Paranhos confecionados pelas doceiras certificadas 
pela Confraria dos Doces de Paranhos após terem 
realizados o I Curso- “Como Confecionar os 
Doces de Paranhos”. Junto das diferentes 
confrarias gastronómicas e da Federação 
Portuguesa das Confrarias a Confraria dos Doces 
de Paranhos com os seus genuínos Doces de 
Paranhos tem tido a oportunidade de divulgar e 
dar a conhecer as gentes, tradições e história da 
Freguesia de Paranhos. A partilha com alguns dos 
membros do Executivo da Junta de Paranhos e seu 
presidente, Dr. Alberto Machado, bem como com 
a Paróquia de São Veríssimo de Paranhos através 
do reverentíssimo Padre Martins, têm lhe 
permitido um crescimento sustentável 
fortalecendo laços de amizade entre todos. A atual 
situação pandémica COVID 19, fez suspender o 

seu calendário de atividades para o ano 2020, mas 
na esperança que melhores tempos virão, enviamos 
a todos os nossos seguidores doces saudações.

Orfeão de Paranhos e Grupo Instrumental e Vocal de 
Paranhos

O Orfeão de Paranhos (OP) 
Conta com 78 elementos de 
todos os grupos etários e foi 
fundado a 15 de janeiro de 2014. 
Para alem de proporcionar 
formação na prática do belo 

canto às gentes da Cidade do Porto e da população 
Paranhense, pretende realizar vários espetáculos e 
participar em diversos Encontros de Coros, 
Cerimónias Protocolares e outras atuações tendo 
em conta uma forte parceria com a Junta de 
Freguesia de Paranhos. Ao longo destes 6 anos de 
existência conta já com uma  agenda preenchida de 
concertos e eventos, que continuam a enriquecer 
quem ouve este jovem, mas maravilhoso Orfeão, 
destacam-se a sua primeira Internacionalização, 
com a deslocação à cidade de Ourense, Espanha, 
onde participou, no passado mês de Outubro, no 
XVIII Festival Auria Canta, onde teve o maior 
destaque e elogios. Destaca também a deslocação a 
Bragança, no início do mês de novembro, para o XII 
Encontro Internacional de Grupos Corais Cidade 
de Bragança, a convite do Grupo Coral Brigantino, 
onde mais uma vez interpretou o seu repertório 
com enorme sucesso. 
Em fevereiro de 2019, a coordenadora do OP Drª 
Diana e Silva e o Maestro Sérgio Sousa Martins, 
abraçam um novo desafio o Grupo Instrumental e 
Vocal de Paranhos GVIP, criado como um projeto 
da Junta de Paranhos, de forma a trazer mais 
diversidade à cultura da nossa Freguesia. É seu 
principal objetivo, elevar a Música Tradicional 
Portuguesa, e a Música de Portugal, em Português, 
dando a oportunidade a quem o integra, de 
desenvolver musicalmente e tecnicamente, não só a 
sua voz, mas também a execução de instrumentos 
musicais, especialmente ligados à Tradição 
Portuguesa. Em janeiro de 2019 faz a sua antestreia 
no evento científico - The PaediatricIBD Porto 
Group ESPGHAN estreando-se oficialmente para 
todo o público Paranhense e público em geral em 
fevereiro de 2020.

Ao longo destes anos de um trabalho 
sistematizado e com dedicação de TODOS os 
elementos de ambos os grupos, sustentado no 
incondicional apoio da Junta de Paranhos 
permitiu-nos não só uma evolução técnico-musical 
muito favorável de forma a representar com 
dignidade a Freguesia de Paranhos. 
Embora o Orfeão de Paranhos e Grupo 
Instrumental Vocal de Paranhos, vêm atualmente 
todos os seus trabalhos cancelados pela situação 
pandémica em que se vive, mas em todos 
permanece a esperança de um reencontro feliz.

Grupeto - Grupo Cénico do Sporting Clube da Cruz

Passam já 
três décadas 
desde que o 
Grupo de 

Teatro do Sporting C. Cruz iniciou a sua atividade, 
em junho de 1990. Doze anos depois, em junho de 
2002, por razões estratégicas, mudou a sua 
designação para Grutepo, Grupo de Teatro do 
Porto, mas sempre umbilicalmente ligado ao clube.
Desde muito cedo o GRUTEPO abraçou o género 
da Revista à Portuguesa, de grande recetividade do 
público. Mas não se resumiu a este género, já que 
o «musical» mereceu também um trabalho de 
grande entusiasmo para levar ao palco o «Cais da 
Solidão». Cerca de 60 atuações dizem bem da 
recetividade e qualidade deste projeto, ainda que 
numa área para a qual o grupo não estava 
inteiramente vocacionado. Meses de trabalho 
muito gratificantes. 
Em plateias do Grande Porto, Espinho, Esmoriz, 
Cortegaça, Marco de Canavezes, Vila Meã, Oliveira 
do Hospital, Sta. Comba Dão, Cabeceiras de Basto, 
P. de Lima e Vouzela, entre outras, o Grupo 
espalhou a sua magia com diversas peças como: “O 
Porto é Assim “, “Vidas à Moda do Porto”, “Está 
tudo Doido”, «Vamos à Bruxa» e “Isto é que é um 
Fado”, tendo realizado mais de 500 apresentações, 
muitas delas de solidariedade. Todas as peças 
foram estreadas no auditório da Junta de Freguesia 
de Paranhos.
Aliás, nunca será demais salientar que, para além 
do Clube (S. C. Cruz), a Junta de Paranhos, tem 
desempenhado um papel importantíssimo no 
desenvolvimento do Grupo, quer através do seu 

apoio financeiro, quer logístico, ou mesmo de 
incentivo dos seus responsáveis, inexcedíveis no 
carinho dispensado. A quem deixamos os nossos 
agradecimentos. 
O marco histórico do grupo foi a conquista do 1.º 
Lugar do concurso de Revista à Portuguesa, 
organizado pelo Teatro Sá da Bandeira.

A Associação de Ocupação Sadia do Lazer

A Associação de Ocupação 
Sadia do Lazer, ou AOSL 
como é conhecida, foi fundada 
a 4 de Março de 1990, por um 
grupo de pessoas que sentiam 
a necessidade de ocupar, de 
forma sadia, os tempos livres 
dos seus filhos! 

As vertentes cultural e desportiva foram os focos 
para que a AOSL se mantivesse viva até ao dia de 
hoje, assente na ideologia dos seus fundadores e 
liderada, durante 25 anos, pelo seu eterno 
presidente Sr. Alfredo Campos.
O Grupo Arte & Juventude foi e é, sem dúvida, o 
expoente máximo da AOSL, realizando mais de 
2000 espetáculos até hoje, o teatro e a dança de 
salão também foram uma realidade e a rampa de 
lançamento para alguns artistas do panorama 
nacional, mas foi também no futsal feminino e 
masculino que mostraram a diversidade da 
Associação, assim como na organização de vários 
eventos e concursos culturais.
Neste momento a AOSL continua a ter o Grupo 
Arte & Juventude em funcionamento, o grupo de 
animação musical Os Animarte que continuam a 
trazer a festa até às ruas e mostrando aquilo que 
de bom se faz em prol da cultura.
Além disso a AOSL continua a ser a responsável da 
luminotecnia e sonoplastia em vários eventos, 
muitos associados à Junta de Freguesia de Paranhos 
e à paróquia da nossa freguesia.
Neste momento o presidente da AOSL é o Sr. 
Milton Ribeiro que, junto com a sua equipa diretiva, 
continuam a manter viva a chama aoslista e 
preparados para, assim que seja possível, voltar a 
trazer para as ruas a cultura de proximidade.


