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Exmos. Senhores Membros da Assembleia de Freguesia 

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

Assembleia de Freguesia, das principais iniciativas e atividades que decorreram do dia 1 de Abril até 

à presente data, bem como da situação financeira da Junta reportada ao dia 30 de Maio de 2017. 

O documento que aqui apresentamos descreve de uma forma sucinta as principais ações levadas a 

efeito e apoiadas por esta Junta de Freguesia. 

 

ABRIL  
 

 

12 abril 

ALMOÇO DE PASCOA 

Realizou-se no dia 12 de abril o almoço de Pascoa dos utentes do Centro Social da Arrábida e 

Centro de Convívio de Massarelos. A fim de celebrar esta época festiva, foi oferecido a todos os 

utentes um pão de ló e amêndoas.  

 

22 abril 

28º. ANIVERSÁRIO DO CENTRO SOCIAL DA ARRÁBIDA 

 

No dia 22 de abril comemorou-se o aniversário do Centro Social 

da Arrábida, nele participaram os utentes bem como as suas 

famílias. Foi servido um lanche a todos os presentes e contou 

com a atuação do Grupo Coral do Centro. 
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25 abril 

COMEMORAÇÃO DO 43º ANIVERSÁRIO DO 25 DE ABRIL 

Pelas 11h do dia 25 de abril, o edifício sede da União das Freguesias foi palco 

das comemorações dos 43 anos do 25 de abril. O evento teve início com a 

distribuição de cravos vermelhos por todos os participantes e transeuntes 

que ali iam passando, seguindo-se o hastear das bandeiras e o lançamento de 

43 balões brancos e ainda a atuação do Grupo Folclórico de Lordelo do Ouro.  

A Bandeira Nacional, da Câmara Municipal do 

Porto e da União das Freguesias foram içadas 

pela Presidente Sofia Maia e por membros do executivo e da 

Assembleia da Freguesia.  

 

 

 

25 abril 

ZUMBA SOLIDÁRIA 

Decorreu, no dia 25 de maio, com o apoio da União das Freguesias de 

Lordelo do Ouro e Massarelos, o evento “Zumba Solidária” organizado pela 

Associação de Moradores do Bairro Dr. Nuno Pinheiro Torres. A iniciativa 

teve como propósito angariar fundos para apoio da Liga Portuguesa 

Contra o Cancro. Foram reunidos mais de quinhentos euros a favor desta 

causa.  
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Abril e Maio 

ELIMINATÓRIAS DO IV CONCURSO DE FADO AMADOR 

Tiveram lugar, entre o final de abril e o mês de maio, as 6 

eliminatórias do IV Concurso de Fado Amador da União das 

Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos. As 

eliminatórias visaram escolher os doze concorrentes que 

estarão na final a disputar os três grandes prémios do 

Concurso.  

 

As eliminatórias foram realizadas em Associações e Coletividades da União das Freguesias, mais 

concretamente na: 

- Associação de Moradores do Bairro de Lordelo 

- Casa de Lordelo 

- Associação de  Moradores do Bairro Dr. Nuno Pinheiro Torres 

- Associação dos Doentes Renais do Norte de Portugal 

- Associação Recreativa União Portuense 

- Associação de Moradores do Bairro da Mouteira 

 

 

MAIO  
 

06 maio 

TRAM PARADE 

 

A União das Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos apoiou o evento 

Tram Parade organizado pelo Museu do Carro Elétrico. Durante a tarde 

de 06 de maio saíram para a rua uma seleção de dez veículos 

emblemáticos da coleção do Museu que desfilaram durante toda a 

margem ribeirinha. 
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10 maio 

PASSEIO MENSAL  

Realizou-se, a 10 de maio, o passeio mensal da União das Freguesias de Lordelo do 

Ouro e Massarelos que teve, este mês, como destino Valença.  

Participaram neste dia de convívio cerca de 250 pessoas, que incluiu um breve 

passeio pela cidade bem como almoço e tarde de animação musical.  

 

 

 

 

19 maio 

XI ENCONTRO DE ALUNOS DE EMRC 

No dia 19 de maio estiveram mais de 12.500 pessoas no Parque da Pasteleira para celebrar o XV 

Encontro de EMRC. Esta iniciativa teve o apoio da UFLOM. 

Ao início da tarde, a sua Excelência o Bispo do Porto, D. António 

Francisco dos Santos, o Presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui 

Moreira e a Presidente da União de Freguesias de Lordelo do Ouro e 

Massarelos, Sofia Maia, participaram neste encontro da disciplina de Educação Moral e Religiosa 

Católica. 
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27 maio 

FINAL DO IV CONCURSO DE FADO AMADOR 

Dia 27 de maio teve lugar, no Teatro Campo Alegre, a grande 

final do IV Concurso de Fado Amador da União das Freguesias 

de Lordelo do Ouro e Massarelos. Doze concorrentes 

homenagearam o fado com duas atuações, de modo a tentarem 

um lugar nos três primeiros. Este ano a vencedora foi a Fadista 

Ana Ferreira. 

O evento teve, ainda, a participação do fadista convidado Diogo 

Aranha e atuações de Tango Argentino e Fado violado.  

 

 

Abril e Maio 

APOIOS ÀS ESCOLAS DA FREGUESIA 

A seguir descrevemos as atividades apoiadas pela Junta de Freguesia e organizadas no âmbito do 

apoio escolar: 

Atividade Organização 

School Day FECAP 

Apoio no âmbito do projeto Apoio aos Cidadão 

Deficientes da Freguesia, onde participaram 2 

crianças (da nossa freguesias) nas férias da Pascoa 

 

Sport Club do Porto 

Peça de Teatro “Histórias da nossa História”, 

realizada no Teatro Sá da Bandeira 

 

Escola EB1 do Bom Sucesso 

Visita de Estudo de alunos do Agrupamento de 

Escolas Leonardo de Coimbra, a Lisboa ao Museu 

de Arte Arquitetura e Tecnologia 

 

Agrupamento de Escola Leonardo de Coimbra 

(Filho) 
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JUNHO  
 

01 a 04 de junho 

DIA DA CRIANÇA PALÁCIO DE CRISTAL 

A União das Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos vai apoiar a Porto Lazer nas 

comemorações do Dia da Criança. O Palácio de Cristal mais uma vez vai ser palco de múltiplas 

atividades durante quatro dias (01 a 04 de junho).  

 

 

04 de junho 

1ª REGATA DA ARRÁBIDA  

No dia 04 de junho o Rio Douro realizar-se-á a 1ª Regata da Arrábida, numa iniciativa conjunta da 

Associação Náutica Desportiva e Cultural Portuscale, União das 

Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos, APDL, Associação de Remo 

do Norte e Porto Lazer. A Iniciativa reúne a Regata do Skifista e a Regata 

Pais e Filhos.  

 

A entrega dos prémios decorrerá pelas 11h30 seguida de churrasco 

convívio entre todos os participantes e familiares. 

 
PERCURSOS 
 
REGATA SKIFISTA 
Jardim do Calém - Posto Náutico Portuscale 
 
REGATA PAIS E FILHOS 
Posto de Combustível - Posto Náutico Portuscale”  
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09 de junho 

PASSEIO ANUAL  

No dia 09 de junho decorrerá o Passeio Anual da União das Freguesias de 

Lordelo do Ouro e Massarelos que terá como destino as cidades de 

Caminha e Vila Praia de Âncora.  

A exemplo de anos anteriores contamos com forte adesão dos nossos 

fregueses, sendo o almoço realizado na Quinta do Cruzeiro, seguido de 

festa convívio. 

 

 

Junho 

INSCRIÇOES E RENOVAÇÕES DO ATL  

Durante todo o mês de junho estarão abertas as inscrições e renovações para o ATL do Bom Sucesso. 

O ATL permite o apoio adequado aos alunos dos primeiros aos quartos anos letivos. A 

documentação pode ser entregue na sede da União das Freguesias ou Posto de Massarelos.  

 

25 de junho 

RUSGAS DE S. JOÃO 2017 

 

 

Iniciaram-se no dia 30 de maio, os ensaios para as Rusgas de S. João 

2017. A Rusga da UFLOM tem a coordenação da AGIL.  

Todos os habitantes da freguesia podem participar, bastando assistir 

aos ensaios que decorrem às terças-feiras, pelas 21h, na Escola 

Secundária do Infante D. Henrique.  
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09 junho a 03 Julho 

FESTAS DE S. JOÃO 2017 

A exemplo dos anos anteriores irão decorrer as Festas de S. João 2017, que terão início no dia 09 de 

junho nos dois palcos da União das Freguesias de Lordelo do Ouro e Masssarelos. Tanto no palco do 

Largo do Calém como no Cais das Pedras a animação musical será uma constante, com uma 

programação recheia de grandes artistas nacionais.  

Para além dos concertos, os participantes poderão apreciar petiscos e bebidas nas tasquinhas das 

Associações e Coletividades que estarão nos dois locais, bem como divertimentos instalados no 

Largo do Calém. A animação terminará no dia 03 de Julho.  

 

PARTICIPAÇÃO EM ATOS PUBLICOS 
 

 

ATO ATO 

Assembleias Municipais Representação Autárquica - ANAFRE 

Porto Lazer Parque da Pasteleira 

Reunião de Direção da ADILO UNICER 

Domus Social  

APDL  

Reunião com a CMP e comerciantes de Massarelos  

Reunião com as Coletividades sobre as Festas de S. 
João 

 

Presença da Junta na apresentação do programa das 
Festas de S.João do Porto 

 

CPCJ  
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REUNIÕES DE EXECUTIVO 
 

DIA MÊS TIPO 

06 abril Reunião Ordinária 

27 abril Reunião Publica 

04 maio Reunião Ordinária 

18 maio Reunião Ordinária 

24 maio Reunião Pública 

 

 

 

 

PEDIDOS DE INTERVENÇÃO À CMP 
 

Piso da Rua Luis Cruz, a necessitar de intervenção CMP - Dr. Manuel Teixeira 

Criação de uma nova Rua na Freguesia e atribuir o nome de Rua 

Conjunto António Mafra 

CMP - Dr. Manuel Teixeira 

Corte dos cedros existentes na parte exterior do cemitério de Lordelo 

do Ouro que estão a provocar prejuízos nos jazigos contíguos 

CMP - Dra. Cristina Azurara 

Arvores junto ao bar esplanada e junto ao parque infantil da AMZCA CMP - Dra. Cristina Azurara 

Cruzamento da Rua do Campo Alegre, com Diogo Botelho, Serralves, 

Condominhas e António Bessa Leite, em que os semáforos para peões 

que se dirigem da Rua de Serralves para a Rua António Bessa Leite, 

tem um tempo de duração muito curto que não permite dar tempo 

aos peões para atravessarem a rua (os corros ficam com sinal verde e 

os peões ainda estão na passadeira) 

 

 

CMP - Dr. Manuel Teixeira 
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SERVIÇOS 
 

A seguir passamos a descrever os serviços prestados nos meses de Abril e Maio de 2017, nos 

diversos espaços de atendimento ao público.  

ATESTADOS EMITIDOS 289 

ATENDIMENTOS REALIZADOS PELOS SERVIÇO DE CTT 1802 

REGISTO DE CANIDEOS 29 

LICENÇAS DE CANIDEOS 138 

ESPAÇO CIDADÃO 185 

CEMITÉRIO 

INUMAÇÕES  15 

 

AÇÃO SOCIAL  
 

Ponto de situação do Fundo de Emergência Social de Abril e Maio de 2017 

Até maio de 2017, o Fundo de Emergência Social desta autarquia já disponibilizou apoios na ordem 

dos € 17.000,00. A maioria dos apoios foi para pagamento de despesas relacionadas com encargos 

com habitação, designadamente consumos de eletricidade e de água (cerca de 42%) e atribuição de 

medicação (cerca de 40%). É de realçar que tem havido uma articulação estreita do atendimento 

social efetuado na freguesia e do apoio jurídico junto das entidades fornecedores de energia 

elétrica, designadamente, junto da EDP, uma vez que, existem agregados que registam consumos 

muito elevados face ao que seria razoável. Os meses de abril e maio registaram, também  uma maior 

incidência de pedidos de apoio para comparticipação no pagamento de óculos e próteses dentárias. 

As despesas com próteses dentárias são das mais elevadas, havendo quase sempre uma 

comparticipação tripartida: Segurança Social, família e Fundo de Emergência. É provável que este 

tipo de pedidos venha a aumentar, no seguimento dos encaminhamentos que têm sido efetuados 

para as consultas de medicina dentária, através do protocolo estabelecido com a Universidade 

Fernando Pessoa. Com efeito, verifica-se que um dos grandes problemas da população que recorre 

aos serviços sociais prende-se com a saúde oral. 
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Protocolo de Cooperação com a Universidade Fernando Pessoa 

No âmbito do protocolo de cooperação com a Fundação Ensino e Cultura “Fernando Pessoa”, até 

finais de maio, já foram encaminhados 80 adultos e 17 crianças (até 14 anos) pertencentes a 

agregados familiares que apresentam alguma vulnerabilidade social.  

 

Protocolo de Cooperação com os Bombeiros Voluntários do Porto 

Ao abrigo do protocolo de cooperação com os Bombeiros Voluntários do Porto, nos meses de abril 

e maio do corrente ano, deu-se resposta a 23 pedidos de transporte em ambulância. 

 

 

 

PAPI – Programa de Acompanhamento a Pessoas Idosas 
 

As atividades predominantes deste programa são as visitas domiciliárias e o 
acompanhamento a diversos serviços: 

a) supermercado (iniciativa Dispensa Cheia) 

b) consultas médicas respetivos tratamentos, como por exemplo exames médicos e análises clínicas 

c) serviços públicos (finanças e segurança social) 

Outras atividades de relevo: 

- Organização de documentos (faturas, exames médicos, etc.) para maior facilidade no pagamento 
e consulta das mesmas. Nestes meses verificou se necessidade no auxílio só preenchimento da 
declaração de IRS e respetiva validação. 

-Apoio a familiares dos idosos acompanhados na procura de soluções para pequenas situações do 
quotidiano, como a ponte entre instituições de solidariedade social e os serviços prestados pelas 
mesmas de forma a facilitar o dia-a-dia dos idosos.  

- Reunião com familiares que procuram apoio do programa PAPI para resolução de situações 
relacionadas com os seus parentes com mais de 65 anos. 
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- Realizaram-se 12 intervenções na teleassistências resultantes de pequenos erros,  novas 
instalações e sinalizações para instalação de novas unidades. 

- Início do diagnóstico social do Bairro do Bom Sucesso, como medida de combate ao isolamento 
social é maior auxílio à população mais envelhecida. 

Durante estes meses mantiveram-se as parcerias com as diferentes instituições de solidariedade 
social. 

 

GABINETE DE MEDIAÇÃO 
 

Nos meses de Abril e Maio, o Gabinete de Mediação realizou 161 atendimentos, assim discriminados 

por assuntos: 

 

Assunto Número de Atendimentos 

Habitação 32 

Dividas a prestadores/empresas financeiras 60 

Requerimentos de proteção jurídica 26 

Tribunais/Ministério Publico 5 

Arrendamento (incumprimentos) 23 

Execuções/Penhoras 15 

 

 

SERVIÇO DE ENFERMAGEM 
 

Nos meses de Abril e Maio, foram realizados cerca de 192 atendimentos, nomeadamente: 

Avaliação de tensão arterial, de frequência cardíaca e de glicemia com encaminhamento para o 
médico de família ou para o hospital de acordo com a gravidade de cada situação, Administração de 
terapêutica, de acordo com guia clinico; Escuta ativa e atendimento personalizado de acordo com 
as necessidades emocionais de cada pessoa. 
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No quadro seguinte, demonstramos o número de atendimentos efetuados até 31 de Março: 

POSTO DE ATENDIMENTO 
MÉDIA DO Nº DE UTENTES ATENDIDOS 

POR MÊS EM ABRIL E MAIO 

Junta de freguesia de Massarelos 29 

Posto de atendimento da ADRPN 61 

Antigo Bairro da Pasteleira 20 

Centro de dia da Arrábida 21 

Junta de freguesia de Lordelo do Ouro 61 

 

 

GABINETE DE PSICOLOGIA 
 

No período de Abril e Maio, o Gabinete de Psicologia continuou a acompanhar os utentes que 

recorrem a este serviço, tendo realizado 40 atendimentos/acompanhamentos, de situações já 

sinalizadas. 

 

 

APOIOS FINANCEIROS ATRIBUIDOS 
 

No período compreendido de Abril e Maio não foram atribuídos quaisquer apoios financeiros a 

associações, coletividades ou instituições da freguesia. 

 

 


