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Exmos. Senhores Membros da Assembleia de Freguesia 

Dando cumprimento à Lei 75/2013 de 18 de Setembro, artº.9º., nº.2 alínea e), informo a 

Assembleia de Freguesia, das principais iniciativas e atividades que caracterizaram o 

desempenho desta Junta de Freguesia de 1 de Janeiro a 31 de Março de 2015. 

O documento que aqui apresentamos descreve de uma forma sucinta as principais acções 

levadas a efeito por esta Junta de Freguesia. 

 

ATIVIDADES REALIZADAS 
 

06 DE JANEIRO 

CANTAR AS JANEIRAS 

O Grupo de Folclore da Escola Secundária Infante D. Henrique 

presenteou, no final do dia 05 de Janeiro, o Exmo. Senhor Presidente Rui 

Moreira, levando até à Câmara Municipal do Porto, os desejos de um 

bom ano, através dos cânticos das 

Janeiras. 

 

 

 

06 DE JANEIRO 

JANTAR DE NATAL DOS COLABORADORES DA UNIÃO DE FREGUESIAS 

Em dia de Reis, a União das Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos 

despediu-se da época festiva com o jantar convívio entre todos os 

colaboradores. 

Foi uma noite animada, que decorreu num saudável convívio institucional. 
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08 DE JANEIRO 

PAVILHÃO E BALNEÁRIOS DA ESCOLA LEONARDO COIMBRA FILHO REABILITADOS 

O Presidente Rui Moreira visitou, a Escola Leonardo Coimbra 

Filho no âmbito do protocolo estabelecido com a C.M.Porto e a 

Porto Lazer, que permitiu a reabilitação do pavilhão 

gimnodesportivo. 

O protocolo estabelecido com a Porto Lazer permite a abertura 

deste espaço a clubes e associações da cidade que necessitem 

do espaço para treinos ou jogos, o que poderá acontecer fora do horário lectivo e sob gestão desta 

entidade. 

Dada a falta de equipamentos deste género no Porto, o Presidente afirmou que este é um “modelo a ser 

seguido noutras escolas”, havendo já projectos em curso, noutras 

instituições escolares da cidade. 

Da comitiva que acompanhou o Presidente da Câmara Municipal do 

Porto estavam diversos membros do Executivo e da Assembleia da 

União das Freguesias que fizeram questão de estar presentes para 

acompanhar, de perto, o desenvolvimento desta parceria. 

 

ATRIBUIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS NO ÂMBITO DA OPERAÇÃO TAMPINHAS 

No âmbito das preocupações de Responsabilidade Social, esta 

autarquia, atenta às necessidades dos seus fregueses mais 

carenciados, apresentou uma candidatura à Operação 

Tampinhas patrocinada pela Lipor. 

O objetivo específico desta campanha, visava a atribuição de 

um equipamento adaptado às necessidades especiais de um 

adolescente freguês da União de Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos, com paralisia cerebral, 

tetraparesia espástica, o que implica equipamentos específicos, que vão ficando obsoletos na proporção 

do seu crescimento. 

Em termos reais, o contributo da Junta, sempre sensível a este tipo de iniciativas, traduziu-se na 

mobilização da sociedade civil (moradores) e das Escolas locais, para um movimento de solidariedade na 
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recolha de tampinhas que normalmente iriam parar ao lixo indiferenciado, revertendo antes e de modo 

proativo para uma causa que a todos deve sempre continuar a mobilizar. 

A quantidade das tampinhas de plástico recolhida permitiu a atribuição de uma cadeira de rodas ao 

jovem desta Freguesia, tendo a entrega do prémio decorrido nas instalações da Lipor, dia 15 de 

dezembro último e contou com representantes da União de Freguesias de Lordelo do Ouro e 

Massarelos, que expressam aqui um agradecimento a todas as escolas, fregueses e à entidade 

patrocinadora – Lipor envolvidos neste compromisso conjunto em matéria de Responsabilidade Social e 

preocupações Ambientais.. 

 

01 DE FEVEREIRO 

BALNEÁRO PÚBLICO DO LARGO DA MATERNIDADE 

A União das Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos tem ao dispor um 

equipamento de apoio à população da cidade do Porto, o qual tem como 

objectivo prestar apoio aos cidadãos mais carenciados do Município. 

Com o custo de um euro por banho, os utentes têm acesso a um duche 

individual, em cabine própria para o efeito. 

O balneário público do Largo da Maternidade encontra-se aberto todos os dias 

úteis, das 09h às 12,30 e das 14,30 às 18,30 horas. 

 

12 DE FEVEREIRO 

BAILE DE CARNAVAL DOS IDOSOS  

No dia 12 de Fevereiro, no Salão Nobre, foi tempo de festejar o Carnaval com os utentes dos Centros de 

Convívio da Arrábida e Massarelos. 

O baile de carnaval foi precedido pelo almoço de Carnaval no Centro de Convívio de Massarelos. 
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13 DE FEVEREIRO 

FESTA DE CARNAVAL DAS CRIANÇAS DA UNIÃO DAS FREGUESIAS 

Na manhã de 13 de Fevereiro, as crianças que frequentam as Escolas EB1 da Freguesia festejaram o 

Carnaval. No parque da Pasteleira havia animação musical à sua espera! A Escola do Bom Sucesso 

realizou o seu cortejo pelas ruas da freguesia. 

 

 

 

 

 

 

 

13 DE MARÇO 

COMÉDIA MUSICAL “HAPPY” 

Com o apoio da União das Freguesias, estreou, no dia 13 de Março, no Teatro Campo 

Alegre, o espetáculo de Comédia Musical “HAPPY”. 

 

20 DE MARÇO 

PASSEIO ÀS AMENDOEIRAS EM FLOR 

No passado dia 20 de Março, decorreu um passeio ao Concelho de Vila Flor, a fim 

de realizarmos uma visita às Amendoeiras em Flor que nesta altura do ano 

proporcionam um espectáculo maravilhoso. Organizado pela Junta de Freguesia, 

nele participaram cerca de 70 pessoas. 
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A PARTIR DE 12 DE MARÇO 

SERVIÇOS DE EMPREGO E FORMAÇÃO 

O CLDS+ em colaboração com a União de Freguesias de Lordelo do Ouro e 

Massarelos implementou a partir do dia 12 de Março de 2015 o novo 

serviço de apoio e atendimento particularmente dirigido à população 

residente no território de Massarelos.  

Cumpre-se assim o objetivo de alargamento dos serviços do CLDS+ ao 

novo território resultante da União das duas freguesias. 

 

16 DE MARÇO 

DIA MUNDIAL DA ÁGUA 

No âmbito da Comemoração do Dia Mundial da Água esta Junta de 

Freguesia levou a efeito uma acção de sensibilização que contou com 

uma visita ao Pavilhão da Água, pelos alunos do 5º. Ano da Escola 

Leonardo Coimbra e Gomes Teixeira, e pela distribuição nas Escolas 

EB1 da Freguesia de um panfleto, lembrando esse dia e sensibilizando 

á sua poupança. 

 

 
 Participação no Conselho Municipal de Educação; 

 Reunião com Provedor Inquilino Municipal a fim de obtermos informação sobre os 

procedimentos a ter em caso de recurso 

 Reuniões com a APDL sobre o Cais do Ouro 

 Reunião com representantes dos vendedores ambulantes 

 Visita à Obra Nossa Senhora da Boa Viagem 

 Reunião com a Proteção Civil 

 Reunião na Câmara Municipal do Porto, sobre os espaços cidadão a ser criados nas 

freguesias 

REUNIÕES INSTITUCIONAIS 
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 Reunião com a UNICER sobre a Festas de S.João 2014 

 Reunião com o Rotary Club 

 Reunião com Clube Fluvial Portuense 

 Reunião com a administração do Coliseu do Porto para possível agendamento de 

futuras actuações da orquestra Comunitária de Lordelo 

 Reunião do CLASP-Comissão Local de Acção Social do Porto 

 Reunião com a fiscalização 

 Reunião na Empresa Municipal PortoLazer com o Dr. Luis Alves 

 Reunião com a atleta Rosa Mota a fim de virmos a realizar uma actividade 

desportiva 

 Reunião com representante Associação de Pais da Escola Francesa 

 Reunião com o Vereador responsável pelo Pelouro da Mobilidade 

 Representação na Angariação de Fundo das Associação Somos Nos 

 Representação no Aniversário da Associação dos Doentes Renais do Norte de 

Portugal 

 Representação nas Comemorações do Patrono da Escola Infante D.Henrique 

 

 A fim de podermos proceder à abertura do Balneário do Largo da Maternidade, 

apresentamos uma candidatura ao IEFP, no sentido de conseguirmos obter um 

CEI, para assegurar o seu funcionamento. Essa candidatura foi aprovada e foi 

protocolado a partir do dia 1 de Fevereiro, a contratação de um homem. 

 Adquirimos também mais dois computadores para o Posto de Massarelos e um 

Gravador para a gravação das Assembleias de Freguesia. 

 Foi decidido pelo executivo da Junta fazer convite a várias entidades a fim de ser 

admitido um Técnico Oficial de Contas (TOC), em regime de Contrato de Prestação 

de Serviços. Após a apresentação de quatro propostas, e analisados os curriculum 

dos interessados foi decidido contratar a Dra. MARIA HELENA DE JESUS CARVALHO 

MOREIRA ALVES, com efeito a partir do dia 1 de Março de 2015. 

REPRESENTAÇÕES 

RECURSOS HUMANOS 
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Dada a insuficiente execução orçamental no final de 2014, tivemos que suspender o pagamento do 

subsídio anual para esse ano a algumas colectividades/instituições, pelo que procedemos este trimestre 

á sua regularização. Foram estas as entidades que ficaram com o seu subsídio suspenso: 

Entidade Valor 

ANUC – Associação Nova Urbanização das Condominhas 700,00 € 

AGIL – Associação de Jovens de Lordelo 700,00 € 

Obra Nossa Senhora da Boa Viagem 945,00 € 

Casa de Lordelo 1.025,00 € 

Grupo de Folclore da Escola Infante D.Henrique 748,71 € 

Associação de Moradores do Grupo Habitacional de Bessa Leite 700,00 € 

Associação dos Doentes Renais do Norte de Portugal 700,00€ 

 

A partir do dia 30 de Março de 2015, foi instalado no Cemitério de Lordelo do Ouro, o novo sistema de 

recolha de cera. Após decisão do executivo da Junta foi entregue a organização do sistema de recolha 

de cera usada pelo Senhor Abel Gonçalves, Contribuinte nº.146.509.030, que aceitou as condições 

propostas no aviso previamente anunciado. A seguir passamos a descrever os serviços efetuados: 

CEMITÉRIO 

INUMAÇÕES  38 

EXUMAÇÕES 37 

LICENÇAS DE COLOCAÇÃO DE MATERIAIS 14 

 

ASSOCIATIVISMO 

CEMITÉRIO 
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Dada a precária situação sócio-económica vivenciada por um número significativo de famílias 

residentes, no início deste ano, têm sido muitos os pedidos efetuados ao Fundo de Emergência Social 

quer próprios quer pelos técnicos que asseguram o Atendimento Social Local da Segurança Social nesta 

União de Freguesias. Este volume de pedidos prende-se com o facto de muitos agregados estarem com 

a prestação de RSI suspensa (pois não foi efetuada a devida renovação em tempo útil) e pelo facto dos 

apoios previstos por verbas da Ação Social serem cada mais criteriosos e cujo processamento dos que 

são deferidos apenas se verificar a partir do corrente mês. 

Até agora, já foram gastos cerca de € 10.000,00, designadamente, para o pagamento de despesas 

relacionadas com o consumo de energia elétrica e aquisição de medicação. Em termos globais, já foram 

atribuídos cerca de 240 apoios abrangendo um total de 150 agregados familiares. 

Pedido Valor 

Despesas de Farmácia (aquisição de medicação) 2.767,49 €  

Despesas com pagamento de Luz 5.212,85 € 

Despesas com pagamento de Água 1.076,81 € 

Despesas com pagamento de Renda Habitacional  534,81 € 

Despesas com pagamento de Gás 169,17 € 

Diversos (comparticipação óculos, tratamentos médico, alojamento em pensão,…) 340,00 € 

TOTAL 10.101,13 € 

 

 

 

No âmbito do cumprimento da delegação de competências e a lei 75/2013 de 13 de Setembro, deu-se 

início aos procedimentos de atribuição de Licenças de Venda Ambulante, e Licenciamento de 

Queimadas na nossa Freguesia. Foram atribuídas as seguintes Licenças: 

ACÇÃO SOCIAL – FUNDO DE EMERGÊNCIA 

VENDA AMBULANTE 
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Tipo de Licença Nº. de Licenças 

Atribuídas 

Venda Ambulante de Cera, Velas e Flores (carácter permanente) 2 

Venda Ambulante de Pipocas e Algodão Doce (carater permanente) 1 

Licença de Queimadas/Queima 5 

 

 

 

Continuamos a procurar garantir um serviço público de qualidade, eficaz e eficiente, por forma a 

respondermos adequadamente às solicitações dos cidadãos. 

POSTO DE LORDELO DO OURO 

ATESTADOS EMITIDOS 385 

APRESENTAÇÕES QUINZENAIS REALIZADAS - IEFP 3.698 

ATENDIMENTOS REALIZADOS PELOS SERVIÇO DE CTT 3.976 

REGISTO DE CANIDEOS 35 

LICENÇAS DE CANIDEOS 153 

POSTO DE MASSARELOS 

ATESTADOS EMITIDOS 98 

APRESENTAÇÕES QUINZENAIS REALIZADAS - IEFP 27 

REGISTO DE CANIDEOS 7 

LICENÇAS DE CANIDEOS 28 

 

 

 

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 
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O gabinete de mediação continua a colaborar com as Águas do Porto e com a Domus Social, 

acompanhando os fregueses a estes serviços, e promovendo acordos de pagamento adequados. No 

período referenciado deste boletim informativo foram realizados 180 atendimentos em Lordelo do Ouro 

e 62 no Posto de Massarelos. 

 

 

O Gabinete de Psicologia contou com a colaboração de uma psicóloga, integrado num estágio 

profissional da Ordem dos Psicólogos Portugueses.  

GABINETE DE MEDIAÇÃO 

GABINETE DE PSICOLOGIA 


