Está em curso o programa “Voluntariado para a Leitura”. O objectivo desta
iniciativa é a promoção de acções de
leitura domiciliária e de divulgação dos
autores da Biblioteca da Casa da Cultura
de Paranhos, uma iniciativa muito importante para as pessoas e para a cidade.
Inscreva-se na Casa da Cultura!
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Editorial

Melhorias no Cemitério de Paranhos

JUNTA INAUGURA MEMORIAL
AOS COMBATENTES

ENTREVISTA AO PRESIDENTE DA
JUNTA DE PARANHOS

MAIS ACTIVIDADES PARA OS
Paranhenses SENIORES

O Jornal Vida de Paranhos entrevista Alberto
Machado, Presidente da Junta de Freguesia,
que faz o balanço deste seu primeiro ano de
mandato à frente do Executivo de Paranhos.

Hidroginástica, Tai Chi, dança, ateliers de
artes plásticas ou informática, tardes de
baile e de cinema, são muitas as actividades
promovidas pelo Pelouro da Acção Social.
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ENTRELAÇAR A FAMÍLIA
O Projecto Entrelaçar tem registado um
elevado nível de sucesso, com uma grande
adesão de pais e filhos nas actividades
agendadas.

Nesta primeira edição do jornal da Freguesia de Paranhos deste ano, gostaria
de começar por desejar a todos um bom
2011.
O período natalício passou a “correr” e
vemo-nos já em pleno Ano Novo, cheios
de esperança num futuro melhor, mas sobretudo com a consciência dos desafios
que temos de enfrentar.
No que diz respeito à actividade da
Junta de Freguesia, gostaria de destacar a
aprovação do Plano de Actividades e Orçamento para 2011 pela Assembleia de Freguesia de Paranhos, no passado dia 30 de
Dezembro. Este orçamento tem a particularidade de ser o mais baixo dos últimos 10
anos. No entanto, com bom senso, criatividade e transparência nos critérios de aplicação dos dinheiros públicos, manteremos
o absolutamente essencial em todos os
Pelouros (e só isso!) e iremos de encontro
aos que, efectivamente, mais necessitam!
Analisando ao pormenor, nestes últimos
dois anos, a Junta perdeu 280 mil euros
do seu orçamento anual (cerca de menos
17% do que o valor orçamentado em
2009). Os factores que contribuem para
este facto são, nomeadamente, os cortes
orçamentais que este Governo impôs nestes últimos dois anos, a quebra de receitas
próprias e a redução do número de eleitores da Freguesia.
Estamos, pois, perante uma nova realidade em Paranhos.
A gestão rigorosa não é suficiente para fazer face aos referidos cortes e, por isso, muitas actividades terão de ser equacionadas.
Não colocamos fora de hipótese termos,
inclusive, de deixar de fazer algumas delas.
Em 2010, com menos 180 mil euros do
que em 2009, conseguimos com rigor, contenção e criatividade manter praticamente
toda a actividade da Junta de Freguesia.
Em 2011, com menos 100 mil euros do
que em 2010, receamos que isso já não
seja possível. Teremos de tomar decisões e
fazer opções, tendo em vista as necessidades da população.
Este é o contexto económico da nossa
Junta que, de resto e infelizmente, não se
distancia do estado geral do país! O Poder
Local é aquele que mais de perto lida com
os cidadãos. O que mais e melhor ouve
os seus problemas. O que, muitas vezes,
“chega primeiro” aos mais desprotegidos.
Deste modo, o Governo não pode deixar
de reconhecer o relevante serviço que nós,
autarcas de Freguesia, prestamos! Sob o
risco de, para além de não termos meios
de resolução de alguns problemas, por
mais pequenos que sejam, nos tornarmos
mais uns meros burocratas… Será este o
papel que o Poder Central quer que tenham as Juntas de Freguesia?
Espero que não...!
Um abraço
Alberto Machado
Presidente da Junta de Freguesia
de Paranhos
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Entrevista ao Presidente da Junta de Paranhos

Melhorias no Cemitério de Paranhos

PRIMEIRO ANO DE MANDATO EM BALANÇO

O Jornal Vida de Paranhos entrevista Alberto Machado, Presidente da Junta de Freguesia, que faz
o balanço deste seu primeiro ano
de mandato à frente do Executivo de Paranhos.
Que balanço faz deste primeiro
ano de mandato ao serviço da
Freguesia?
Apesar de todas as dificuldades sociais e financeiras que atravessamos,
considero que o balanço é positivo.
Temos tido eco da satisfação que os
Paranhenses têm com a sua Junta
de Freguesia, ao qual não é a alheio
o facto de a termos tornado mais
atractiva, no que diz respeito às suas
actividades, para todos os cidadãos e
para qualquer idade, apesar de continuarmos a trabalhar mais para os
mais carenciados e os mais idosos.
Iniciamos este mandato com um corte orçamental de 180 mil euros, mais
de 10% do valor do orçamento do
ano de 2009. Este facto condicionou
toda a actividade da Junta de Freguesia em 2010. Como não queríamos
deixar cair muitas das iniciativas que
já fazem parte do dia-a-dia da Freguesia, apostamos na criatividade e
nas parcerias para reformular a nossa
intervenção junto da população.
Passado que está o ano de 2010, já
podemos ver que conseguimos superar as dificuldades financeiras e que
executamos o orçamento com rigor.
As actividades que consideramos
fundamentais para a Freguesia foram realizadas e ainda conseguimos
iniciar algumas actividades novas,
muitas delas a custo zero para a autarquia.
Agora em 2011, novo corte de mais
100 mil euros, perfazendo perto de
menos 17% em dois anos! Será um
ano ainda mais difícil…
Quais são, na sua opinião, os
principais problemas da Freguesia? Quais têm sido as maiores
dificuldades que tem enfrentado
no seu dia-a-dia na Junta?
O problema principal é o desemprego. Temos na Freguesia mais de 2
mil pessoas desempregadas e, se a
esse número acrescentarmos os beneficiários do Rendimento Social de
Inserção, estamos a falar de quase
10% da população a viver com dificuldades.

A Junta de Freguesia é a instituição
pública mais próxima das pessoas e
estas procuram-nos para que as possamos ajudar. Infelizmente as competências das Juntas de Freguesia
não são muitas, o que faz com que
na maioria das vezes o papel da Junta
seja o de encaminhar as pessoas para
a Segurança Social ou para a Câmara
Municipal.
Esta grande dificuldade que vivemos
diariamente nos nossos serviços só é
colmatada com o espírito de equipa
e de trabalho, quer do Executivo quer
dos funcionários da Junta. Mais uma
vez temos de ser criativos e pró-activos na procura de soluções para os
problemas das pessoas.
Outra dificuldade que sentimos tem
a ver com a população idosa, que
merece ser mais estimada pela Sociedade em geral. De facto, os idosos da
Freguesia – como nas grandes cidades é (triste) hábito – passam longas
horas e dias em solidão. Alguns têm
carências graves ao nível de saúde
física ou mental, e mesmo material.
Através da nossa Rede Social procuramos atender às situações sinalizadas. Infelizmente, quer a margem de
manobra legal para a intervenção de
uma Junta quer os meios financeiros
não são os que desejávamos para
conseguir ir mais longe no combate
a este problema.
Quais as suas principais expectativas e propostas para o futuro da
Freguesia?
Para o ano de 2011, estabelecemos
como prioridades a Acção Social e a
Educação.
O trabalho realizado em 2010 na
Acção Social revolucionou o relacionamento Junta – Instituições – Cidadãos. Com a Comissão Social de
Freguesia conseguimos colocar as
Instituições a trabalhar em conjunto. Com o alargamento dos horários
de atendimento da Assistente Social
conseguimos chegar a mais pessoas.
Com o encaminhamento dos problemas para os locais próprios conseguimos resolver mais problemas…
Queremos aperfeiçoar ainda mais
este “triângulo” Junta – Instituições
– Cidadãos, de forma a dar resposta
cada vez mais rápido e melhor. Sabemos que se avizinham tempos difíceis
e cabe à Junta fazer o seu papel na
ajuda aos cidadãos.

Vamos, brevemente, abrir uma Loja
Social, um novo equipamento que
irá ajudar a combater a pobreza
através de apoios que assegurem a
satisfação das necessidades básicas
das famílias, designadamente a distribuição de bens de várias espécies,
estimulando a sua participação activa
e privilegiando o trabalho dos voluntários em colaboração com os parceiros locais. Será uma mais-valia no
apoio às famílias mais carenciadas da
Freguesia.
A Educação será também uma prioridade. Vamos desenvolver um conjunto de projectos que visam apoiar
os pais na educação dos seus filhos
e ajudá-los a ultrapassar as dificuldades inerentes ao seu desenvolvimento enquanto pessoas. Acreditamos
que se educarmos bem teremos um
futuro melhor.
A nível profissional e pessoal sente-se realizado enquanto Presidente de uma das maiores Juntas
de Freguesia do País?
Sim. Sem qualquer margem para dúvida. Desde que me conheço enquanto pessoa que me motiva o trabalho
em prol da comunidade. Sempre fiz
parte de vários grupos e associações
na defesa de várias causas.
O trabalho que desenvolvo enquanto
Presidente da Junta de Paranhos, na
coordenação da equipa que lidero
e no empenho que colocamos dia
após dia na resolução dos problemas
da Freguesia, são reveladores da paixão que todos temos por Paranhos e
pela causa pública. Todo o Executivo
dedica à Freguesia um esforço e uma
dedicação que me fazem ter um orgulho enorme daquilo que, apesar
dos constrangimentos financeiros,
estamos a fazer.
Em termos profissionais, a conciliação entre o exercício deste cargo político e a minha vida profissional só é
possível pelo facto de ser profissional
liberal. O facto de não querer depender da política e de não poder perder a destreza manual e actualidade
nos conhecimentos da saúde, fazem
com que mantenha, de uma forma
muito residual, a minha profissão. É
uma opção pessoal que exige mais
de mim e da minha família, mas entendo que é a mais correcta.
Costumo parafrasear o velho ditado
popular “quem corre por gosto não
cansa” que, neste caso, se aplica na
sua plenitude.
Como descreve a relação da Junta
com a Câmara Municipal?
O Porto é, em termos territoriais,
uma cidade pequena e, por isso,
muitas das competências que normalmente estão delegadas nas Junta
de Freguesia não o estão neste Concelho. Dou como exemplo a recolha
de lixo, os varredores e os arranjos da
via pública. Muitas Freguesias têm
essas e outras competências delega-
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inquérito de rua
das. O Porto funciona de uma forma
mais centralizada.
Este facto torna-nos, em muitos casos, meros agentes de ligação entre
quem reclama e quem resolve. A acção desta Junta de Freguesia tem-se
pautado por uma grande dinâmica
neste ponto. Não entendemos como
negativa esta situação. Estamos aqui
para ajudar a que os problemas se
resolvam, usando para isso a nossa
influência política e o nosso conhecimento de proximidade dos problemas para junto de quem decide se
possam resolver.
Já temos muitas provas que esta atitude de Paranhos está a surtir resultados. Problemas com anos começam
a ser resolvidos… e a Junta tem ido
muito mais além do que são as suas
atribuições mais estritas: desenvolvemos actividades inovadoras até
no contexto Concelhio e Nacional
– a nossa plataforma de empreendedorismo HUB Porto, os programas
inéditos do Pelouro da Educação
(Projecto Entrelaçar, por exemplo)
e o elevado dinamismo do Pelouro
da Cultura, com eventos diários e
alguns internacionais e merecedores
de cobertura pela televisão, rádio e
imprensa escrita.
Em termos pessoais, a relação de
toda a equipa que coordeno é excelente, quer com o Presidente da Câmara quer com os Vereadores quer
com os Directores Municipais.
Esta forma de organização da Cidade e da resolução dos seus problemas deixa-nos tempo livre e energias
para desenvolver projectos diferentes
e inovadores e para estarmos centrados nos problemas sociais.
Que palavras gostaria de deixar à
população Paranhense?
Gostaria de transmitir que estamos
presentes! Que temos a porta aberta
para quem tiver problemas ou sugestões a apresentar. Apesar de todas as
dificuldades e da crise que vivemos,
fomos eleitos para olhar pela nossa
Freguesia e por todos aqueles que
cá vivem. Não contem que vamos
ficar parados ou que nos vamos deixar derrotar pelas adversidades. Pelo
contrário. Trabalharemos mais, procuraremos parcerias, criaremos novos
projectos de custos mais reduzidos,
estaremos junto das pessoas. E esse é
para mim um dos pontos fundamentais. Estar junto das pessoas. Ouvir os
seus problemas. Ver in loco as dificuldades por que passam. Poder encaminhar, resolver, ajudar. Só assim
faremos realmente o nosso papel.
Temos exercido os nossos cargos com
uma presença constante no terreno.
Temos conseguido resolver alguns
problemas dessa forma. Entendemos
que os eleitos devem estar próximos
dos eleitores. Só assim faz sentido.
Contem comigo e com a minha
equipa.

MEMORIAL AOS COMBATENTES DO ULTRAMAR

Como está o comércio
na Rua de Costa Cabral?

Desde o Verão que o comércio
está mal, estamos em tempos de
crise, as grandes superfícies levam
os clientes, e até no Natal tivemos
dificuldades, nomeadamente na
questão da iluminação, que inicialmente não estava prevista pela
Câmara Municipal. Mas ficamos
contentes ao ver que novas lojas
estão a abrir, uma de roupa, outra
de produtos regionais, uma florista, uma camiseira (em detrimentos das lojas chinesas, que estão a
fechar), pois chamam mais gente
à rua, tornam-na mais atractiva e
menos perigosa.

António e Fátima Dias
Ourivesaria Pamélia

Era bom que abrissem mais lojas.
Era bom que o trânsito dos autocarros passasse de novo a circular
nos dois sentidos, facilitado o
acesso às lojas. Era bom que o comércio abrisse ao Sábado, durante todo o dia, e depois fechasse à
Segunda-feira, a única forma de
permitir à população trabalhadora
o acesso ao comércio local e de
permitir aos comerciantes fazer
frente às grandes superfícies.

DEZEMBRO
EM PARANHOS
Natal na Gruta

O Cemitério de Paranhos foi alvo
de um conjunto de obras de melhoria concluídas no final do ano
passado. O Memorial aos Combatentes do Ultramar é o espaço
em destaque.
As melhorias realizadas no Cemitério de Paranhos no final do ano
faziam parte das promessas do
programa político do actual Executivo. No âmbito dos benefícios e
benfeitorias realizados, foi criado

um Memorial aos Combatentes do
Ultramar, inaugurado no passado
dia 1 de Novembro, Dia de Todos os
Santos.
“Também fui militar no Ultramar e
pensei que poderia ser interessante
criar um espaço para todos os militares mortos em combate e sepultados de forma anónima até então,
dando-lhes desta forma uma maior
dignidade e prestando-lhes também
uma homenagem”, explica Adriano
Ilídio Nogueira, responsável pelo Pe-

louro do Ambiente e Cemitério da
Junta de Freguesia de Paranhos.
O objectivo da Junta de Freguesia
não foi a criação de um monumento ou de um espaço de exuberância,
bem pelo contrário, foi privilegiada
a simplicidade e sobriedade nesta
acção que, como refere Adriano Ilídio Nogueira, pretendeu acima de
tudo ser um acto de homenagem.
O processo de identificação dos
militares não foi fácil, pois não havia nenhum registo, nem mesmo

no Ministério da Defesa, e foi com
o apoio dos familiares, que ficaram
muito contentes e que se empenharam e colaboraram activamente,
que foi conseguida a transladação
dos corpos.
No âmbito do programa de melhorias do Cemitério de Paranhos,
foi igualmente criado um roseiral
para a deposição de cinzas, destacando-se ainda o início dos trabalhos de ajardinamento da área destinada às crianças.

Mais actividades para os Paranhenses seniores
Hidroginástica, Tai Chi, dança, ateliers de
artes plásticas ou informática, tardes de
baile e de cinema, passeios e convívios,
são diversificadas as actividades promovidas pelo Pelouro da Acção Social da Junta
de Freguesia para a população sénior de
Paranhos.
Aliando a prática desportiva de manutenção ao convívio salutar dos idosos
da Freguesia, as aulas de hidroginástica
promovidas pelo Pelouro da Acção Social, dirigido pelo Presidente da Junta,
Alberto Machado, realizam-se no giná-

sio Holmes-Place da Constituição. Neste
momento, estão em funcionamento 8
turmas com 30 idosos cada, mas ainda
é possível a inscrição, bastando solicitar
a adesão na Secretaria da Junta de
Freguesia.
Todas as quintas-feiras, o Centro de Convívio de Arca D`Água ministra aulas de Tai
Chi, uma actividade gratuita e aberta a
todos os seniores da Freguesia. Estas aulas repetem-se em vários centros sociais
da Freguesia, como no Centro Social da
Areosa, de S. Tomé ou do Amial.

Às terças-feiras têm lugar no Centro de
Convívio da Gruta de Arca D’Água as
“Tardes dançantes”. Todos os idosos
podem participar neste convívio, fomentando assim a união e o bem-estar entre
todos.
Já a partir de Fevereiro, e em parceria com
a Escola Superior de Educação do Porto,
através de estágios académicos, a Junta
de Freguesia vai dar início aos ateliers
de artes plásticas gratuitos, permitindo
aos mais idosos apurar os seus saberes
no desenho, pintura, cerâmica, têxteis,

etc.. Também de forma gratuita, os Paranhenses seniores podem receber aulas de
informática, que decorrem às quartas-feiras em Arca D´Água. As aulas de Dança
Social têm lugar às sextas-feiras à tarde; a
iniciativa é gratuita e a inscrição é feita na
Junta de Freguesia.
Os passeios culturais e de convívio a várias
localidades acontecem todos os meses,
bem como as tardes de cinema português realizadas no Auditório Horácio
Marçal, esteja atento à programação na
Junta de Freguesia.

visou apresentar os tipos de ajuda
possível a adultos com algum tipo
de necessidade, ao nível da higiene
e cuidados pessoais, da companhia, das tarefas domésticas e pre-

paração de refeições, do serviço de
transporte e do acompanhamento
e tele-assistência. Informações:
22 0500 807 / 96 296 57 87
www.comfortkeepers.pt

Apoio a utentes e famílias
Eduardo Vieira Dias
O Barulhão

Vim para aqui uma semana antes
do Natal, depois de cerca de 8
anos na zona das Antas, e desde
logo verifiquei que trabalho
melhor e tenho mais gente, devia
ter-me mudado há mais tempo.
Senti-me muito apoiada e acarinhada pelos comerciantes da rua,
há um espírito de união. Espero
que a rua continue a rejuvenescer
e consiga chamar mais gente.

Teresa Coutinho

BREVES

A Junta de Freguesia de Paranhos
realizou em Dezembro uma sessão
informativa sobre o apoio domiciliário e sobre a sua importância
e benefícios para os utentes e

famílias, que decorreu na Universidade Sénior. Organizada pela
Comfort Keepers, empresa que se
dedica exclusivamente a cuidados
de apoio domiciliário, esta sessão

O Pelouro da Acção
Social da Freguesia de
Paranhos, dirigido pelo
Presidente da Junta,
Alberto Machado, realizou no passado mês de
Dezembro um lanche-convívio para todos os
Paranhenses, no Centro
de Convívio da Gruta
da Arca d´Água, com o
objectivo de promover
a partilha do espírito
natalício.

De Paranhos até
à Costa
De 28 de Novembro a
3 de Dezembro vários
casais Paranhenses foram
integrados no programa
de férias Inatel, usufruindo de uns das de férias
na Costa da Caparica.

Passeio à serra
O último passeio-convívio
organizado pelo Pelouro
da Acção Social para os
Paranhenses seniores da
Freguesia, que decorreu
no final do ano passado,
teve desta vez como
destino a localidade de
Mondim de Basto, situada na margem esquerda
do Rio Tâmega e no sopé
do Monte Farinha, coroado pela Ermida de N. Sra.
da Graça.

Recolha e oferta
O Jornal VERIS, em parceria com algumas Escolas dos Ensinos Básico e
Secundário de Paranhos,
a exemplo do que aconteceu no ano transacto,
promoveu uma campanha
intitulada “Ponte SOLidária de Natal”, angariando
géneros para ofertar às
pessoas mais necessitadas
da Associação AJUDARIS.

Casa Comunitária da Areosa
No passado dia 15 de Janeiro,
foi inaugurada em Paranhos uma
casa comunitária, propriedade do
Centro Social da Paróquia da Areosa. A Junta de Paranhos esteve
representada pelo seu Executivo
na inauguração deste novo lar
de idosos, espaço comunitário de
grande importância para albergar
e apoiar os seniores da Freguesia.

A olhar pela sua saúde

Rosa Chá – Flores Naturais e Artificiais

Director Alberto Machado · Edição Junta de Freguesia de Paranhos - Pelouro da Cultura · Tiragem 30.000 exemplares · Email vidadeparanhos@gmail.com
Concepção e Produção Biorumo - Consultoria em Ambiente e Sustentabilidade, Lda. · Impresso em papel amigo do ambiente

A Junta de Freguesia de Paranhos
associou-se à Europacolon - Associação de Luta contra o Cancro
do Intestino num projecto apoiado pelo Ministério da Saúde, que

pretende informar e sensibilizar a
população para as questões relacionadas com a doença. A iniciativa arranca em três Freguesias do
Grande Porto – Campanhã, Ra-

malde e Paranhos – e vai assistir
50 doentes e 100 familiares por
um período de 6 meses. No dia 29
de Janeiro, entre as 17 e as 18 horas, decorreu na Casa da Cultura

de Paranhos uma acção de sensibilização e informação que abordou duas questões centrais sobre
esta tipologia de cancro: como
evitar a doença e prestar apoio

aos doentes e seus familiares. O
cancro colo-rectal é um dos mais
diagnosticados e uma das principais causas de mortalidade em
todo o mundo.
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Concurso de fotografia

MAIS PORTO

VALORIZAR O PATRIMÓNIO HUMANO DE PARANHOS

Prémio Boas Práticas

Inês Cunha, Francisco Rodrigues
e Jorge Silveira foram os Paranhenses vencedores da segunda
edição do Concurso de Fotografia promovido pelo Pelouro da
Cultura da Junta de Freguesia.

A Águas do Porto foi galardoada
com o Prémio Boas Práticas no
Sector Público, na categoria Redução de Custos Internos, pelo
projecto “Porto sem Perdas, Gestão da Mudança rumo à Sustentabilidade”. A concurso estavam
40 projectos, envolvendo entidades públicas de âmbito nacional
e local.

Valorizar o património humano da
Freguesia foi um dos grandes objectivos da segunda edição do Concurso
de Fotografia que a Junta de Freguesia promoveu em 2010. Homens e
mulheres que habitam e trabalham na
e para a Freguesia, nas diferentes áreas profissionais, foram o objecto das
lentes fotográficas. Os trabalhos vencedores foram escolhidos durante o
mês de Outubro e a exposição aconteceu na Casa da Cultura de Paranhos
de 5 a 13 de Novembro, decorrendo
a entrega dos prémios no último dia.

Porto Cidade Amiga
1

2

3

4

A Câmara Municipal do Porto,
a Liga Portuguesa de Profilaxia
Social e Instituto Politécnico do
Porto assinaram um protocolo de
colaboração no seguimento da
adesão do município do Porto à
Rede Mundial de Cidades Amigas das Pessoas Idosas, da Organização Mundial de Saúde.

Legenda:
1- 1º Prémio CORES: “António,
José, João”, de Inês Cunha
2 - 2º Prémio CORES: “Barbeiro”,
de Francisco Rodrigues
3 - 3º Prémio CORES: “Palavras de
Alento”, de Jorge Silveira
4 - Prémio PRETO E BRANCO:
“Simpatias de Outrora”, de Jorge Silveira

Noites seguras no Porto
Com o objectivo de continuar a
garantir a vitalidade e a segurança das noites do Porto, em particular na Baixa, a Câmara Municipal do Porto decidiu constituir
um Grupo de Trabalho, com o
objectivo de zelar pela diversão
em segurança de todos os frequentadores da noite portuense,
no âmbito dos projectos de requalificação e animação Centro
da Cidade, cuja dinâmica tem
vindo a conquistar cada vez mais
públicos.

VerTeatro pela 14.ª vez
Decorreu em Novembro passado mais uma edição do VerTeatro – Festival de Teatro de
Paranhos. Organizada pelo TIPAR – Teatro Independente de
Paranhos, esta 14.ª edição contou com alguns momentos de
relevo, tais como a actuação
da companhia Chão Concreto,

que levou a palco “O Negativo
da Voz”, a partir da “Voz Humana” de Cocteau, e da peça
“Noites Brancas”, de Dostoievski, por Rodrigo Santos e Nuno
Preto. Destaque ainda para a
noite dedicada ao canto, com
Emídio Rodrigues e Óscar Ribeiro, com uma demonstração de

tango argentino, por Fernando
Jorge e Alexandra Baldaque. A
poesia dramatizada também integrou o programa, sob a palavra de Maria de Lourdes dos
Anjos, Luís Carvalho e Manuela
Moreira. Todas as sessões decorreram no Auditório da Junta
de Freguesia.

Espaço PSP

O Relatório Anual de Segurança
Interna de 2009, publicado no
início do corrente ano, definia
o furto de interior de viatura
como o tipo de crime com maior
predominância no panorama

Número Nacional de Emergência › 112
Esquadra da PSP do Bom Pastor › 225 574 900

nacional. Com efeito, o crescendo
do parque automóvel nos últimos
anos, aliado às circunstâncias que
levam ao cometimento deste tipo
de crime (procura de lucro fácil;
necessários poucos recursos para
cometer o crime; objectos de valor
que actualmente as pessoas transportam nas viaturas, como leitores
de MP3, GPS, computadores portáteis, máquinas fotográficas digitais,
entre outros), resultam na predominância deste tipo de ilícito, quando
comparado com todos os outros.
Neste particular, a Freguesia de
Paranhos está em conformidade
com a realidade nacional, dado que
também na sua área o furto de interior de viaturas é o tipo de crime
com maior incidência, motivo pelo
qual escolhemos este tema para o
último artigo do ano de 2010 – embora tenhamos deixado já alguns

conselhos de segurança relativos a
este tema no último artigo. Importa
desde logo referir que o furto no
interior de viaturas é um crime de
oportunidade, ou seja, regra geral
é cometido porque a oportunidade de o cometer se apresenta. Na
grande maioria dos furtos em viatura relatados à PSP, verificamos que
os proprietários/condutores das viaturas haviam deixado objectos de
valor à vista dentro da mesma. Ora,
este tipo de cenário é extremamente convidativo para qualquer meliante que, ao passar por uma viatura que verifica ter um computador
portátil, telemóvel, GPS, etc., por
norma não hesita em aproveitar a
oportunidade de lucro fácil que lhe
é apresentada – motivo pelo qual
se designa este tipo de ilícito como
crime de oportunidade.
Por este mesmo motivo – e não

Junta de Paranhos, Jornal Veris e Diocese do Porto

GRANDE EXPOSIÇÃO DE PRESÉPIOS
No âmbito do projecto “Missão 2010” da Diocese do Porto, o Jornal Veris e a Junta
de Freguesia de Paranhos associaram-se na organização
de uma Grande Exposição de
Presépios, que teve lugar na
Casa de Cultura de Paranhos,
entre 3 e 15 de Dezembro.
O Vida de Paranhos destaca
aqui alguns dos exemplares
apresentados.
Mais de que religioso, tratou-se
de um evento social e cultural.
Cidadãos, instituições culturais,
escolas e associações foram
convidadas a participar nesta
iniciativa, expondo os seus melhores presépios, tanto comerciais como feitos originalmente para o efeito, num total de

cinco centenas de objectos em
exposição. Foram igualmente
apresentadas obras de escultura e pintura de vários artistas,
nomeadamente Júlio Resende e
Levy Guerra.
Os eventos de inauguração e
encerramento da exposição foram marcados por um programa
cultural cheio: debate “Há lugar
para o Presépio real, hoje?”,
com Helder Pacheco e Júlio Couto; mostra de um Presépio ao
Vivo, pela Companhia de Teatro
do Colégio Luso-Francês; tertúlia à volta do livro “Um menino
chamado Natal”, com Joaquim
Franco; música e poesia de Natal com Lourdes dos Anjos, Leonor Reis e a Escola de Música de
Santa Cecília; cantares de Natal
do Rancho Folclórico do Porto.

Mini-bibliotecários às quartas
Todas as quartas-feiras, entre
as 9 e as 12h30, a Biblioteca da
Casa da Cultura de Paranhos
abre as suas portas às crianças
entre os 6 e os 10 anos. O objectivo é dar aos mais novos a

oportunidade de explorar uma
biblioteca, alterar estereótipos
muitas vezes criados à volta da
figura do bibliotecário e conhecer o espólio da biblioteca da
Casa da Cultura.

Carlos Paião em livro

Cultura na cidade
Até ao fim do mês é ainda possível ver a Exposição “O Corpo
Humano Como Nunca o Viu”,
no Edifício da Alfândega , bem

obstante as responsabilidades inegáveis da PSP na prevenção deste
e de todos os outros tipos de crime
– a sua ajuda é fundamental para
conseguirmos, em conjunto, garantir a segurança da sua viatura. A
prevenção começa, antes de mais,
nos proprietários/condutores que,
ao adoptarem certos procedimentos de segurança estão a reduzir a
oportunidade e a ajudar-nos a garantir que este tipo de crime tenha
cada vez menos expressão no panorama nacional.
Para o efeito, tem apenas de
seguir estes simples conselhos de
segurança: sempre que possível,
evite deixar qualquer objecto de
valor dentro da sua viatura, mesmo que seja por breves instantes;
caso tenha absoluta necessidade
de o fazer, coloque os objectos no
porta-luvas ou na mala – e faça-o

ANTES de chegar ao seu local
de destino, pois poderá ser visto
a fazê-lo caso apenas guarde os
objectos quando chegar ao local
de destino; evite estacionar em
locais ermos e/ou escuros; não
deixe no seu veículo documentos originais/identificação ou a
morada da sua residência; procure, sempre que possível, instalar um alarme ou colocar um
autocolante de alarme na sua
viatura; sempre que a sua viatura for alvo de furto, comunique
de imediato esse facto à Polícia.

Juntos, prevenimos mais!

Ricardo Jorge Caldas Pereira
Comandante da Esquadra do
Bom Pastor | Subcomissário

como a “XVI Festa do Livro”, na
Fundação Dr. António Cupertino Miranda, ou o espectáculo
“Vamos à Revista... Carago”,
no Teatro Sá da Bandeira.

A Casa da Cultura de Paranhos
acolheu recentemente a cerimónia
de lançamento da fotobiografia
de Carlos Paião, compositor, intérprete e instrumentista português,
autor de canções como “Cinderela”, “Playback” ou “Pó de Arroz”,
que alcançou grande notoriedade

nos anos 80, vendo a sua carreira
e vida interrompida por um violento
acidente automóvel do qual seria
vítima. A sessão de lançamento do
livro contou com a presença da autora, Maria Deserto, e foi apresentado pela poetisa Maria de Lourdes
dos Anjos.

Espaço HUB
Aconteceu…
Em Dezembro, destacaram-se
as sessões do workshop gastronómico Pecados e Iguarias, Alternativa Gulosa/
Doce e A Ceia de Reveillon,
organizadas pela Entre Tachos
e Panelas; o workshop para
aprender a falar em público 4
½ Horas com o Elenco Você
e Tu, ministrado por Rui Henriques; e uma formação nas
temáticas micológicas dos cogumelos e outros fungos.
O HUB abriu também as suas
portas, entre 9 e 11 de Dezembro, numa Mostra & Venda de Natal, integrada pelos
artesãos “Gato das Cores”,
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Tertúlias & poesias todos os meses
Ao primeiro Sábado de cada mês
(às 16 horas), as portas da Casa
da Cultura abrem-se aos poetas
da Freguesia, relembrando as tertúlias dos cafés que revolucionaram as artes do nosso país, nos
finais do século XIX e início do
século XX. Umas das últimas sessões decorreu a 4 de Dezembro,
em torno do tema “A Importância
da Informação Cultural” e a introdução do tema “Doze Natais”,
apresentada pela poetisa Maria de
Lourdes dos Anjos, tendo como
convidada especial Nassalete Miranda, jornalista e directora do
jornal “As Artes Entre as Letras”.

Em Novembro, havia decorrido
uma outra sessão, sobre o tema
“O Porto Cidade do Vinho, logo,
de S. Martinho”, apresentada por
Jorge Vieira, com José Carlos e
José António na voz e viola, e com
o convidado especial Francisco Gil
Silva, professor de História. Esteja
atento às próximas sessões!

HUB PORTO
Morada: Rua do Tâmega s/n 4200-502 Porto
Tel./E-mail: 225 084 740 | porto.hosts@the-hub.net | hubporto@gmail.com
Website: http://porto.the-hub.net/public/

“Arte Irene”, Turbilhão de Ideias”
e “Joanas d’Arte”, e por instituições como a APF, a Benéfica e Previdente e o Hospital Joaquim Urbano, onde foram apresentados e
comercializados os mais diversos
produtos.
O ano teve início no HUB com a
organização da conferência Inteligência Competitiva – Uma
Solução Estratégica, proferida
pelo economista Jaime Quesado,
que teve lugar na Escola de Gestão do Porto. Este ano já acolheu
também algumas actividades do
projecto Entrelaçar, nomeadamente os workshops Doces de
Paranhos e Danças Tradicionais Portuguesas, bem como a

apresentação do Projecto CLA,
uma empresa de economia social,
acente numa plataforma de colaboração, por Luís Cochofel.
Vai acontecer…
Todos os Sábados, de Janeiro a Março,
o HUB acolhe o Curso de Certificação em Coaching e PNL, ministrado
pela empresa B-Mind (inscrições: geral@bm-bemind.com). Às segundas,
terças, quartas, quartas e quintas têm
lugar as Aulas de Dança, em vários
horários, e nos dias 5, 6, 19 e 20 de
Janeiro e 2, 3, 16, 17 e 23 de Fevereiro decorre o Curso de Hipnoterapia,
orientado por Mário Rui Santos. Em
Janeiro, no dia 29, decorre a Meditação AUM, acção orientada pelo pro-

jecto “SimplesMente”. O mesmo
projecto apresenta no dia 12 de
Fevereiro a acção Ritual Trance
Dance (inscrições: projetosimplesmente@gmail.com). Nos dias
21 de Janeiro e 15 de Fevereiro,
das 19 às 23 horas, decorre também o workshop Comunicação
Corporal, organizado pela Academia das Emoções (inscrições:
academiadasemocoes@gmail.
com). A 29 de Janeiro decorre ainda mais uma edição do workshop
de cozinha Pecados e Iguarias
(incrições: entretachosepanelas@
hotmailcom). Para 24 de Fevereiro, está prevista uma sessão de
esclarecimento à população sobre
Apoios do Microcrédito. Para

Março, está agendada uma sessão informativa sobre o Programa
Finicia Jovem, em parceria com
Instituto Português da Juventude,
bem como o lançamento de um
Clube de Escrita Criativa.
Destaque ainda para a criação da
APELO – Associação do Apoio à
Pessoa em Luto, uma associação
sem fins lucrativos que visa ajudar
pessoas e famílias que sofreram
perdas emocionais profundas, e do
CAPELO Porto – Centro de Apoio
à Pessoa em Luto no Porto, sediado no HUB, sob a Coordenação de
Lúcia Ferreira, psicóloga clínica e
enfermeira (informações: porto@
apelo.pt). [consultar AGENDA p. 8]
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acontece em Paranhos

acontece em Paranhos

Projecto Entrelaçar

Empresa familiar de restauro

PAIS E FILHOS APRENDEM JUNTOS

RECUPERAR O PASSADO

O Projecto Entrelaçar, que visa
criar condições para que educadores e educandos possam
fortalecer os afectos de forma
lúdica, descontraída e saudável,
tem registado um elevado nível
de sucesso, com uma adesão
surpreendente nas actividades
propostas até è data.
Das várias actividades realizadas no
âmbito do projecto Entrelaçar, destaca-se, em Novembro, o workshop
“Instrumentos Musicais”, dinamizado por professores da Escola de
Música de Santa Cecília, permitindo a pais e filhos conhecer e experimentar vários instrumentos. Outra
iniciativa a realçar foi o workshop
“Leitura e Expressão Dramática sobre Almeida Garrett”, que permitiu
ler e dramatizar a peça “Falar Ver-

dade a Mentir”, iniciativa dinamizada pela Casa da Cultura de Paranhos. Em simultâneo decorreu o
“Circuito Garrettiano”, promovido
pelo Serviço Educativo do Museu
Marta Ortigão Sampaio, em parceria com Helena Barreira, docente
da EB 2,3 da Areosa. Em Dezembro, decorreu o workshop “Construção de Presépios”, dinamizado
pelas técnicas do Parque Infantil
do Amial e por uma professora
da EB2,3 Pêro Vaz de Caminha.
Os trabalhos resultantes estiveram
em exposição na Grande Exposição
de Presépios presente na Casa da
Cultura de Paranhos. Já em Janeiro, realizaram-se os workshops
“Doces de Paranhos” e “Danças
Tradicionais Portuguesas”, dinamizados pelo Rancho Folclórico de
Paranhos, no Hub Porto.

Crescer com saúde em Paranhos
A Junta de Paranhos estabeleceu
com a Universidade Fernando Pessoa
um protocolo que visa a realização
de consultas, na sua Clínica Pedagógica de Psicologia, a crianças e adolescentes residentes ou a estudar na
Freguesia e identificados como apresentando problemas psicológicos.
Com o projecto “Aprender a Crescer
em Paranhos”, procurou-se que esta
parceria contemplasse mais do que
uma perspectiva “remediativa”, fo-

Em agenda está já o workshop
“Ballet, Hip Hop e Dança Criativa”, a 5 de Fevereiro, no Centro
de Estudos Saber em Movimento, e o workshop “Máscaras de
Carnaval” a 26 do mesmo mês,
no Hub Porto. Em Março, para
assinalar o Dia do Pai, a 19, realizar-se-á um Jogo de Futebol no
Pavilhão Gimnodesportivo da Escola Secundária António Nobre e
um workshop de poesia alusivo à
data no Auditório Horácio Marçal,
cabendo a organização à Associação Pais da EB2,3 da Areosa. Até
Junho de 2011, o projecto Entrelaçar continuará a apresentar actividades para pais e filhos todos os
Sábados de manhã, de quinze em
quinze dias.

A Escola EB 2,3 de Paranhos está
há vários anos a trabalhar em projectos bilaterais Comenius. Este
ano, 21 alunos entre os 12 e os
13 anos e 6 professores provenientes da República Checa visitarão a escola e a cidade durante
10 dias. Os estudantes poderão
integrar actividades de enriquecimento bilinguista, incluindo aulas
português, checo e inglês, e assim
participar em várias disciplinas do
currículo do 9º ano.

Amial ajuda a proteger rios e ribeiras
O Parque Infantil do Amial arrancou
o novo ano lectivo com uma apresentação dirigida aos docentes dos
Agrupamentos de Escolas do Amial
e de Paranhos e a outras instituições
da comunidade local, sobre o trabalho a desenvolver neste novo ano
lectivo, relacionado com a temática
da Água e das Ribeiras da Cidade do
Porto. As técnicas responsáveis pelo

Parque Infantil divulgaram o guia
de actividades das oficinas e iniciativas, decorrendo em simultâneo a
apresentação do “Projecto Rios”. A
sessão foi complementada com uma
visita à Ribeira da Granja, com transporte proporcionado pela Junta de
Freguesia de Paranhos e com a presença de Fátima Fontes, responsável
do Pelouro da Educação.

Balanço Eleitoral
Resultados das Eleições para a Presidência da República - 2011
na Freguesia de Paranhos

José Vieira nasceu em Paranhos, saiu aos sete anos e voltou aos vinte e poucos para
trazer à Freguesia aquilo que
tinha aprendido fora: a arte do
restauro.

Actividades em agenda

Intercâmbios
Comenius

cando também a promoção da saúde
e prevenção de problemas. No passado mês de Outubro realizou-se no
Auditório da Junta de Freguesia uma
sessão aberta a pais e professores no
sentido de prestar esclarecimentos
sobre o controlo de problemas de
comportamento, sobre o consumo
de álcool, sobre a forma de lidar com
a violência entre crianças e jovens e e
sobre o acompanhamento da criança
após a separação conjugal.

de que teriam de saber o novo número de eleitor para que pudessem
saber onde iriam votar. Ora, como
o número de eleitor não está visível
no Cartão de Cidadão, centenas
de pessoas acorreram aos postos
de informações, às Juntas de Freguesias e ao site da Direcção-Geral
da Administração Interna, tendo
existido um bloqueio do sistema
informático a nível nacional. Para
tentar ajudar os eleitores, a Junta
de Paranhos duplicou da parte da
tarde o número de funcionários
nos postos de informações, tentando desta forma colmatar as falhas
do sistema. O Presidente da Junta
fez já seguir para o Ministério da
Administração Interna um pedido
para que a situação seja corrigida,
uma vez que a Junta de Freguesia
não tem autonomia nem poder
para alterar os erros e a má informação que é prestada pelos serviços do Cartão do Cidadão.

Há cerca de 30 anos que José
Renato Vieira criou em Paranhos
uma empresa familiar de restauro
e decoração, que neste momento
gere com a sua mulher, filho, filha
e genro, em dois pontos da Freguesia (rua de Monsanto e Arca
D’Água). Um dos maiores trabalhos de José Renato Vieira, e que
lhe levou 10 anos a completar, foi
a recuperação de uma liteira, património da Universidade Católica
do Porto oferecido a um particular
em Vila do Conde para reparação.
Para este trabalho, José Renato Vieira contou com a ajuda do
Museu dos Coches, em Lisboa, na
parte da investigação, apoiando-se nos livros para recolher as informações relativas aos materiais

e à decoração, de forma a poder
reconstruir o objecto o mais aproximadamente possível ao original.
Mas a obra não fica por aqui: José
Vieira, pai e filho, assinaram também o restauro do altar da Igreja
de Paranhos, a Capela de Cinfães
do Douro e o fosso do Cinema
Vale Formoso, entre inúmeras e
antigas arcas, cadeiras e outras
peças de séculos passados. Dos
seus projectos de restauro, guarda os levantamentos e registos
fotográficos, bem como um livro
de depoimentos dos seus clientes.
José Renato Vieira deixa um apelo:
“Temos muitos aprendizes, estudantes que vêm aqui trabalhar durante as férias do Verão, mas precisávamos de melhores condições
e materiais para ensinar esta arte,
para podermos passar esta sabedoria”, confessa, acrescentando:
“Gostávamos muito de poder ensinar a arte às próximas gerações,
mas para isso necessitaríamos de
apoios institucionais”.

a professoras de língua inglesa,
desenvolvendo a conversação
com os alunos e organizando
actividades e sessões dinâmicas.
A Junta vê na AIESEC uma forma
de apoiar o desenvolvimento de
jovens estudantes, ao ter aces-

so ao potencial e talento dos
jovens estagiários e utilizando
a experiência, as competências
e a visão estratégica de entendimento cultural, tornando-os a
eles e a si própria em agentes de
mudança positiva.

Da Eslovénia até Paranhos
A Junta de Freguesia de Paranhos realizou uma parceria com
a AIESEC, a maior organização
mundial de estudantes, que está
localizada em 107 países, reunindo cerca de 50 mil membros
de 1600 universidades e estabe-

lecendo parcerias com mais de 4
mil organizações. Um dos projectos da AIESEC traduz-se num
programa de estágios internacionais, que permite a realização
de 10 mil intercâmbios anuais,
permitindo um contacto privile-

giado entre universidades e empresas. A Junta de Freguesia de
Paranhos integrou este programa, e vai patrocinar o estágio de
uma aluna universitária eslovena
na Escola Pêro Vaz de Caminha.
Este estágio consiste no auxílio

Saber Viver promove Feira de Emprego
No âmbito da iniciativa “Escolhas de
Portas Abertas”, que pretende dar a
conhecer o projecto à comunidade, o
Saber Viver realizou uma Feira de Empreendedorismo destinada aos desempregados da Freguesia e em especial aos
familiares dos alunos do Agrupamento
de Escolas do Amial. Registou-se uma
forte adesão da população, marcando

O acto eleitoral do passado dia 23 de
Janeiro teve na Freguesia de Paranhos
uma participação de 22.186 eleitores,
à qual corresponde uma abstenção de
46,9%, no total do universo eleitoral
que, para esta eleição, foi de 41.793 inscritos. O número de votos brancos foi de
4,8% e os nulos de 1,9%.
À semelhança do que ocorreu por
todo o País, o Cartão do Cidadão dificultou o exercício do direito/dever de voto
de muitos Paranhenses. A abstenção
histórica nesta eleição fica certamente
associada aos problemas ocorridos.
Desde que foi implementado o Cartão do Cidadão que ocorrem problemas, uma vez que as pessoas não têm
sido informadas de que o seu local de
voto é automaticamente alterado para
o posto eleitoral mais próximo do local
de residência. O que aconteceu nesta
eleição foi que as pessoas dirigiram-se
para o posto eleitoral e para a mesa de
voto habitual, onde foram informadas
de que já não votavam naquele local e
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presença cerca de 120 desempregados.
No primeiro dia decorreu um seminário
sobre auto-emprego, onde estiveram
presentes a Cidade das Profissões, dinamizando o workshop “Passos para
a Criação do Próprio Emprego”, e um
empreendedor do HUB, espaço inovador para o auto-emprego da Junta de
Paranhos, contando a sessão de en-

cerramento com a presença de Rosário
Farmhouse, Coordenadora Nacional do
Programa Escolhas, e com Alberto Machado, Presidente da Junta de Freguesia,
entidade promotora do projecto. No segundo dia, decorreu na EB 2,3 Pêro Vaz
de Caminha um seminário orientado
pela empresa Eco-smile, criada ficcionalmente pelos alunos do 7º E para venda

dos seus produtos reciclados.
Uma outra novidade do Saber Viver é a
inclusão de um técnico de informática
em regime de voluntariado para efectuar a manutenção do software do computador Magalhães a todos os alunos
do Agrupamento de Escolas do Amial,
tendo até à data analisado cerca de 80
computadores de 3 escolas primárias.

subordinada ao tema “Equipamentos e Apoios Sociais”,
vários especialistas – na área
de Pedopsiquiatria, Psicologia,
Pediatria, Obstetrícia e Serviço
Social – vão continuar a ministrar sessões de formação para a

população paranhense, a título
voluntário, um Sábado por mês,
de forma gratuitas, em torno
dos factores de stress e de perturbação a nível social, familiar
e escolar, que tornam difícil o
papel dos pais.

Escola de judo em Paranhos
O projecto “Escola de Judo Nuno
Delgado” já começou a dar frutos,
nomeadamente através da participação na Festa de Natal da Escola
de S. Tomé. Este projecto baseia-se
num modelo de iniciação e apresentação massiva de princípios cívicos e desportivos, que proporciona
um primeiro contacto com a modalidade e respectivos princípios e
valores. Dirige-se a alunos do 1º ciclo das Escolas Básicas, integrando
em actividades curriculares aulas
de judo de 45 minutos, duas vezes

por semana, e acções de formação
cívica. Estas acções visam incutir hábitos saudáveis nos jovens e
desta forma combater a obesidade
infantil, ensinar a orientar a energia e facilitar a integração social,
evitando a exclusão social que leva
a problemas graves de violência
e criminalidade. Segundo Fátima
Fontes, responsável pelo Pelouro
da Educação da Junta de Freguesia, “foi grande o nosso entusiasmo em ver este grupo, que trazia
tanta emoção e alegria”.

Para ajudar a educar
A Casa da Cultura de Paranhos
recebeu no final do ano transacto uma sessão informativa destinada a professores e encarregados de educação, no âmbito
do projecto “Ajudar a Educar”,
que resulta da parceria com o

Serviço de Pediatria do Hospital
de S. João e com a Associação
CrescerSer. Este projecto visa
fornecer às famílias o apoio necessário para ultrapassar as dificuldades da educação de hoje.
Depois desta primeira sessão,

Junta de Freguesia de Paranhos · Tel.: 225 020 046 · email: geral@jfparanhos.pt · website: www.jfparanhos-porto.org

agenda
Meditação AUM
CASA DA CULTURA
FORMAÇÃO

ACTIVIDADES PARA SENIORES

29 de Janeiro [18h-22h]
Orientado pelo projecto SimplesMente

Workshop de Máscaras de Carnaval
Aulas de Ioga

Segundas-feiras [20h-22h]
Segundo a escola Sahaja (gratuito).

Hidroginástica

Segundas e terças-feiras
[9h30-10h15; 15h30-16h15; 16h-16h45]
Local: Ginásio Holmes Place

Aulas de Preparação para o Parto
Segundas e quintas-feiras [10h-12h00]
Baseadas no método psicoprofilático da
Unidade de Saúde Familiar Faria Guimarães
(gratuito).

Aulas de Tango Argentino

Terça-feiras [18h-20h]
Orientado pelos vice-campeões europeus
(30 euros mês).

Tarde de Baile

Terças-feiras [14h30-17h]
Local: Gruta de Arca D’agua

TaiChi

Quintas-feiras [9h30 às 10h 30]
Local: Gruta de Arca D’Água

Dança Social
Curso de Alfabetização
Terças e sextas-feiras [10h-12h30]
Aprender a ler e escrever (gratuito).

Curso Expressão Dramática

Quinta-feiras [18h30-20h]
Promover o desenvolvimento do indivíduo
(30 euros mês).

Curso de Desenho e Pintura

Quartas e Quintas-feiras [18h-20h]
Orientado personalizadamente por Joana
Padilha (35 euros mês).

A poesia anda no ar
1.º Sábado do mês [16h-18h]
Tertúlias de poesia e música (entrada livre).

Sextas-feiras [16h-17h]
Local: Casa da Cultura de Paranhos

Quartas-Feira [9h30-12h30]
Local: Gruta de Arca D’Água

Atelier Manualidades

Quintas e Sextas-feiras [14h-17h]
Local: Casa da Cultura de Paranhos
Organização: Pelouro da Acção Social e
Recenseamento

No âmbito do projecto Entrelaçar.

Curso de Certificação em Coach e
PNL
5 de Fevereiro a 26 de Março [7 sessões,
9h30-18h]
Orientado por B-Mind.

Ritual Trance Dance
12 de Fevereiro [18h-21h]
Orientado pelo projecto SimplesMente.

Sessão de Esclarecimento sobre
Microcrédito

Sessão de Esclarecimento sobre o
Programa Finicia Jovem
Março (data a confirmar)
Pelo Instituto Português da Juventude e aberto
à população.

Aulas de Dança
Segunda a quinta-feira [vários horários]

Local: Freguesia de Paranhos

Pela associação Arte em Movimento.

Informações: 22 550 76 76
geral@jfparanhos.pt

Wine-time@HUB
Sextas-feiras [17h30-19h]
Partilha de experiência (para membros).

Breakfast@HUB
INSCRIÇÕES

Primeira e última segunda-feira do mês [10h]
Partilha de experiência (para membros).
Organização: HUB Porto
Local: Freguesia de Paranhos

Programa “Voluntariado para
Leitura”

Informações: 225 084 740
hubporto@gmail.com

Apoio à terceira idade.
Local: Ao domicílio

Aulas de Espanhol

Segundas-feiras [16H30-17H30]
Dar os primeiros passos na aprendizagem da
língua do país vizinho (gratuito).

Aulas de Inglês

Terças-feiras [17H30-18h30]
Introdução à língua inglesa (gratuito).
Organização: Pelouro da Cultura
Local: Casa da Cultura de Paranhos
Informações: 22 550 76 76 | 938 580 106
culturadeparanhos@gmail.com

Fotografias de Paranhos
Recolha de registos fotográficos da Freguesia para exposição.
Local: Casa da Cultura

NO PORTO

Aulas de Português para Imigrantes
Introdução à língua falada e escrita.
Local: Casa da Cultura

Fantoches “À volta de um Biombo – Histórias de Coelhos”
Janeiro a Março

Organização: Pelouro da Cultura

Casa Museu Marta Ortigão Sampaio

culturadeparanhos@gmail.com

Visita guiada “Percursos de uma
Família Portuense”
Janeiro a Março

CASA DA CULTURA
EXPOSIÇÕES E EVENTOS

Casa Museu Marta Ortigão Sampaio

PROJECTO ENTRELAÇAR

Visita guiada “A Moda no Século XIX”
1 de Fevereiro [10h30]; 25 de Fevereiro [15h]
Museu Romântico da Quinta da Macieirinha

26 de Janeiro [19h]
ro e a autora.

Workshop (Ballet, Hip Hop e
Dança Criativa)

Oficina “Fotogramas a partir da
Natureza” e “Origamis a Partir
dos Animais”

Exposição de Pintura APPC

5 de Fevereiro [10H00-12H00]

Janeiro a Março

Até 30 de Janeiro

Local: Centro Estudos Saber em Movimento

Casa Museu Marta Ortigão Sampaio

Workshop de Máscaras de Carnaval

Exposição de Artes Vivas Luso-Russas “As crianças do amanhã, do dia
seguinte e do dia a seguir…”

Com a presença de António Rebordão Navar-

Trabalhos dos alunos da Associação do Porto
de Paralisia Cerebral.

Lançamento do Livro “Nunca é
tarde para se Amar”
11 de Fevereiro [21h]

26 de Fevereiro [10H00-12H00]
Local: HUB Porto

Palacete Pinto Leite

Jogo de Futebol + Workshop de
Poesia

Exposição “Inverno com as Cores
Quentes da Arte Naif”

19 de Março [10H00-12H00]

2ª Exposição de Orquídeas na
Cidade do Porto

Local; Pavilhão Gimnodesportivo da E. Sec.

18 e 19 de Março

António Nobre

Palacete Pinto Leite

Colectiva de pintores portugueses e brasileiros.

Local: Auditório Horácio Marçal

Exposição sobre o Lobo-Ibérico

Apresentação: Caricaturas de
Rafael Bordalo Pinheiro

Março

Janeiro a Março

Mostra interactiva de brinquedos alusivo à espécie.

Casa Museu Marta Ortigão Sampaio

Grande Bienal Internacional de
Arte de Paranhos

HUB PORTO

Organização: Pelouro do Conhecimento e
Coesão Social da CMP

Maio | Grande exposição de pintura e escultura.

Local: vários locais da cidade

Local: Casa Cultura de Paranhos

Workshop de Cozinha “Pecados e
Iguarias”

Informações: 22 550 76 76 / 938 580 106

29 de Janeiro [15h-18h]

casadaculturadeparanhos@gmail.com

Orientado pela Entre Tachos e Panelas

Organização: Pelouro da Cultura

Continuam abertas as inscrições para os níveis Iniciação e
Intermédio do Curso de Desenho e Pintura, a decorrer na
Casa da Cultura de Paranhos. Esta formação tem como
objectivo estimular a criatividade, desenvolver o sentido
estético, aprender os fundamentos do desenho, contactar
com as técnicas da pintura, descobrir uma forma própria
de expressão artística e possibilitar o intercâmbio de experiências. O curso é ministrado pela pintora Joana Padilha,
que proporciona um acompanhamento personalizado. A
formação termina com uma exposição final dos trabalhos.
A inscrição custa 15 euros e a mensalidade 35.
Informações:
Casa da Cultura de Paranhos
22 550 76 76 / 938 580 106
casadaculturadeparanhos@gmail.com

Recolher a memória da Freguesia
A Casa da Cultura de Paranhos está a promover uma exposição de fotografia sobre Paranhos. A ideia é apelar à participação da população, através da recolha e disponibilização de
fotografias sobre a Freguesia, antigas e recentes, sobre temas
diversos. Das memórias dos Paranhenses registadas em fotografia, o objectivo é fazer nascer daqui uma mostra colectiva e
caracterizadora da Freguesia ao longo dos tempos.
Informações:
Casa da Cultura de Paranhos
22 550 76 76 / 938 580 106
casadaculturadeparanhos@gmail.com

24 de Janeiro a 22 de Fevereiro

Lançamento do romance de João Marques.

12 a 26 de Fevereiro

Curso de desenho e pintura

Local: Freguesia de Paranhos
Informações: 22 550 76 76 | 938 580 106

Apresentação do Livro de Paula
Carreira sobre o Pintor Henrique Silva

Continuam abertas as inscrições para aulas de hidroginástica. Aliando a prática desportiva de manutenção ao convívio salutar dos idosos da Freguesia, estas aulas, promovidas pelo Pelouro da Acção Social, realizam-se no ginásio
Holmes-Place da Constituição. Neste momento, estão em
funcionamento 8 turmas com 30 idosos cada, mas ainda
é possível a inscrição, bastando solicitar a adesão na Secretaria da Junta de Freguesia. Este programa destina-se
aos reformados ou pensionistas recenseados na Freguesia.
Informações:
Junta de Freguesia
225 020 046

Aberto à população.

Organização: Pelouro da Acção Social

Atelier de Artes Criativas

Sextas-feiras [17h30 –19h30]
Quiling, batik, pintura em vidro, guardanapo, découpage, pintura em seda, trabalhos
em tecido, pintura em madeira, papel
marmoreado (30 euros mês).

26 de Fevereiro [10H00-12H00]

Vagas para hidroginástica

24 de Fevereiro

Informática

Bibliotecário por um dia

Quarta-feira [10h-12h]
Proporcionar às crianças dos 7 aos 12 anos
contacto com a Biblioteca de Paranhos
(gratuito).

última hora

Informações: 226066568
isabelsilva@cm-porto.pt

Parar e respirar
“Porque às vezes na vida é preciso parar e respirar“, é este
o lema do open school que o Espaço Antas | Método DeRose promove no próximo dia 12 de Fevereiro a partir das
15horas, na Rua Silva Tapada, 131, no Porto. A participação
neste open school é gratuita e limitada à capacidade da sala.
O evento terá uma duração de duas horas e meia e consiste num primeiro contacto com o Método DeRose, repartido
por 4 momentos: palestra sobre a importância da respiração,
sessão prática de técnicas com ênfase na respiração, demonstração de coreografia e convívio informal.
Informações:
www.metododerose-antas.org

