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OUTUBRO  
 

LANÇAMENTO DE WEBSITE 

A União das Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos comemorou o seu primeiro 

aniversário no passado dia 30 de Setembro, dia em que também foi lançado o website 

institucional, passando a ser este, o meio privilegiado de divulgação e interação com a 

população.  

Visite www.uf-lordeloouromassarelos.pt 

 

http://www.uf-lordeloouromassarelos.pt/
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03 DE OUTUBRO 

CONFERÊNCIA SOBRE A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E INAUGURAÇÃO DE EXPOSIÇÃO 

A Violência Doméstica foi o tema central da Conferência organizada pela União das 

Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos, 

na tarde de 03 de Outubro, para marcar a 

inauguração da uma Exposição de Pintura 

subordinada ao mesmo tema (pinturas dos 

alunos dos Ateliers Amigos do Atelier 26 e 

Cooperativa Árvore). 

 

Após o enquadramento da iniciativa a cargo 

de Maria João Nunes, membro do Executivo, tomou a palavra Maria João Gonçalves, 

Psicóloga e Mestre em Psicologia Jurídica, também colaboradora da União das Freguesias, 

seguida de Fernando Rodrigues, Coordenador do Gabinete de Atendimento e Informação à 

Vítima (GAIV) da Polícia de Segurança Pública do Porto. 

Após a conferência foi servido um Porto de Honra, a cargo do Restaurante Pedagógico LC 

(Agrupamento de Escolas Leonardo Coimbra - Filho). 

A Exposição de Pintura, esteve patente até ao dia 03 de Novembro, no Salão Nobre de 

Massarelos. 
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04 DE OUTUBRO 

FESTA DO OURO’14 

Decorreu no dia 04 de Outubro, a partir das 16 horas, no Largo do Ouro, a iniciativa Festa 

do Ouro’14, com organização da União das Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos em 

colaboração com os moradores, cafés e restaurantes do Largo do Ouro e apoio da Porto 

Lazer, integrado na dinamização do comércio local que esta autarquia pretende levar a 

efeito. 

 

 

 

 

 

 

 

20 DE OUTUBRO 

RASTREIO AUDITIVO GRATUITO 

 

No dia 20 de Outubro, das 14 às 17 horas, na sede da 

União das Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos 

realizou-se um rastreio auditivo gratuito, aberto a toda a 

população.  

O rastreio teve a parceria da Sonobel. 
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15 a 17 DE OUTUBRO 

A UNIÃO DAS FREGUESIAS ACOLHE CERTAME EUROPEU 

A União das Freguesias acolheu, de 15 a 17 de Outubro, a conferência e workshop Fiscalis 

2020 – “Sharing information and resources for an effective mutual assistance”, que 

este ano teve lugar na cidade do Porto. Anualmente realizado num País Europeu, este 

certame reúne as mais prestigiadas figuras da administração fiscal dos Países membros da 

União Europeia.  

A abertura dos trabalhos esteve a cargo da Vice-Presidente da Câmara Municipal do Porto, 

Guilhermina Rego, convidada pela Organização do Fiscalis, que enalteceu a cidade e o seu 

potencial histórico e turístico. A União das Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos, 

representada pelo seu Tesoureiro, Carlos Velez, foi uma das entidades convidadas a 

participar na cerimónia de abertura.  

Fiscalis 2020 é um Programa de Cooperação Europeu que visa a partilha de conhecimento 

e experiência entre as autoridades fiscais da UE, sejam elas administração pública, 

entidades locais ou regionais.  

 

 

Na tarde do dia 15, a convite da Câmara Municipal do Porto, todos os participantes do 

Fiscalis 2020 foram convidados para um Porto de Honra no edifício sede. 
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24 DE OUTUBRO 

1ª UNIÃO DAS FREGUESIAS A OBTER CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2008 E NP 4469-

1:2008 

Volvido um ano da tomada de posse do Executivo em funções, coincidindo com o esforço 

da unificação de todos os serviços prestados pelas duas extintas Freguesias, a agora Junta 

de Freguesia da União das Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos, lançou-se no 

desafio da promoção, integração cultural e funcional das duas realidades, orientada por 

um crescente sentido de melhoria contínua. 

A fim de prosseguir esse desiderato, voluntariamente promoveu um projeto conducente à 

Certificação dos serviços que presta e que concluiu, com sucesso, nesse período de um ano. 

Foi um processo que visou a Certificação dos Sistema de Gestão da Qualidade (Norma ISO 

9001:2008) e o Sistema da Responsabilidade Social (Norma NP 4469-1:2008), para os 

vários serviços desenvolvidos pela Autarquia. 

Atendendo ao contexto e realidade em que o projeto se desenvolveu e num espaço de 

tempo tão curto, foi crucial o empenho dos colaboradores e o comprometimento do 

Executivo Autárquico para com as linhas norteadoras destes princípios de gestão, 

atestados e avaliados por entidade externa, independente e idónea. 

Deste modo, a Certificação dos Sistemas de Gestão segundo as normas apresentadas tem 

como objetivo o desenvolvimento de um trabalho em prol da qualidade e do bem-estar 

social da população da União das Freguesias, pautado pela ética, transparência e 

desenvolvimento sustentável em todos os comportamentos.  

Será, assim, realizada uma aposta num elevado padrão na prestação dos Serviços Técnicos 

e Administrativos, através de linhas orientadoras que encaram o cidadão como principal 

destinatário de todas as ações da União das Freguesias e para o qual, se pretende 

corresponder e, se possível, exceder as expectativas, bem como desenvolver um ambiente 

saudável e as melhores condições de trabalho e desenvolvimento profissional para todos 

os colaboradores 

Para além disso, a Certificação visa o compromisso da adoção de medidas que permitam o 

desenvolvimento de boas práticas ambientais e uma gestão atenta e eficaz de todos os 

recursos disponíveis. 
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28 DE OUTUBRO 

COMEMORAÇÃO DO PRIMEIRO ANIVERSÁRIO DA UNIÃO DAS FREGUESIAS 

Realizou-se, no passado dia 28 de Outubro, a comemoração do 1º aniversário da União de 

Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos, com um convívio entre todos os 

colaboradores e membros do Executivo. 

A iniciativa contemplou uma visita guiada ao Museu Interativo e parque temático “World 

of Discoveries”, na Rua de Miragaia, seguido de jantar no Restaurante Mundo dos Sabores. 

Todos os presentes congratularam-se com esta iniciativa. 

 

NOVEMBRO  
 

NOVEMBRO/DEZEMBRO 

I CONCURSO DE FADO AMADOR 

Decorreu, de 09 de Novembro a 05 de Dezembro, as 7 

eliminatórias do I Concurso de Fado Amador da União das 

Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos. 

Com a experiência acumulada de mais de três dezenas de anos 

de Concurso de Fado enquanto Lordelo do Ouro, este certame 

visa encontrar novos talentos neste género musical, fazendo 

uma homenagem às tradições portuguesas.  
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A final decorreu no dia 13 de Dezembro, pelas 21 

horas, na Associação de Moradores da Zona do 

Campo Alegre.  

 

 

O grande Vencedor da grande final do I Concurso de Fado Amador foi um jovem 

promissor: Miguel Xavier. 

 

 

 

PASSEIO A FÁTIMA 

 

Realizou-se no dia 21 de Novembro, um Passeio a Fátima, onde por 

sugestão dos próprios idosos foi definida uma visita ao santuário 

seguida de almoço nas Irmãs Dominicanas. Este passeio contou com 

cerca de 50 pessoas. 
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ANIVERSÁRIO DO CENTRO DE DIA DO CENTRO SOCIAL DA ARRÁBIDA 

No passado dia 13 de novembro festejou-se o 23º aniversário do Centro de Dia do Centro 

Social da Arrábida. Este centro, constituído em 1989 apenas com a valência de centro de 

convívio, disponibilizava atividades da parte da tarde com o merecido lanche, teve o seu 

alargamento para a valência de centro de dia em 1991. Como no primeiro dia foi servido o 

tradicional cozido à portuguesa, recordando-se assim, uma resposta que tão bem veio 

servir a população residente na zona da Arrábida. 

 

DEZEMBRO  
 

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. A quantidade de tampinhas de plástico recolhidas permitiu a 

atribuição de uma cadeira de rodas ao jovem. A entrega do prémio decorreu nas 

instalações da Lipor, no dia 15 de dezembro e contou com a presença de representantes da 

União de Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos. 



Boletim Informativo 
4º Trimestre de 2014 

  
Tel: 226 166 910-226061020 

geral@uf-lordeloouromassarelos.pt 

 

Rua de Serralves, 10 

4150-701 Porto 

 

 

 

ÉPOCA NATALÍCIA 

Realizou-se a Ceia de Natal no Centro Social da Arrábida e no Centro de Convívio de 

Massarelos nos dias 17 e 18 de dezembro respetivamente. 

As cores e a alegria caraterizam esta quadra natalícia, no entanto também pode ser uma 

época difícil e triste para muitas pessoas. Tentando proporcionar um Natal mais feliz, esta 

Junta distribuirá Cabazes de Natal pelas famílias mais carenciadas. 

E porque o Natal é também e principalmente para as crianças, foram distribuídas 

pequenas lembranças pelos alunos das escolas desta freguesia. 

 

OUTROS DESENVOLVIMENTOS 
 

REUNIÕES REALIZADAS 

No período de Outubro a Dezembro, foram promovidas reuniões com 

instituições/associações, desta freguesia, nomeadamente com o Grupo Folclórico de 

Lordelo do Ouro e Associação de Pescadores do Ouro. Sempre com o objetivo da melhor 

cooperação e consequentemente possibilitar a melhor dinamização em prol da população. 

 

PROGRAMA CEI-IEFP para as Escolas EB1/JI da Freguesia 

Iniciamos a colocação de colaboradores no âmbito do Programa Contrato Emprego e 

Inserção, do IEFP, nas Escolas EB1/JI da Freguesia. Já se encontram colocados três dos seis 

colaboradores. Contamos que até final do ano, o IEFP nos atribua os restantes 

colaboradores a fim de podermos fazer face às necessidades das escolas. 

 

VENDA AMBULANTE 

No âmbito do Protocolo de Delegação de Competências celebrado entre esta Junta de 

Freguesia e a Câmara Municipal do Porto, realizamos no passado dia 28 de Novembro o 
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Sorteio de Lugares para a Venda Ambulante de Castanhas de carater permanente. Este 

sorteiro contou com a presença de um representante da Policia Municipal do Porto. 

 

 

 

36º. ANIVERSÁRIO DO NUCLEO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE LORDELO DO 

OURO 

Não podemos deixar de referir o 36º.Aniversário do 

NDMALO. Esta associação realizou, de 24 a 28 de 

Novembro, várias iniciativas locais no âmbito dessa 

comemoração, tendo encerrado com uma tertúlia 

sobre os bairros sociais e o urbanismo, onde 

intervieram o Professor António Madureira, antigo 

docente da Faculdade de Arquitetura do Porto, a 

Arquiteta Diana Silva, a realizar o doutoramento em Urbanismo e o Eng. Rui Sá, Diretor 

Coordenador da Unidade de Energia e Ambiente do INEGI e antigo Vereador do Ambiente. 

 

 

 

ESPECTACULO MUSICAL DE SOLIDARIEDADE - MAM´AFRICA  

Realizou-se no dia 22 de Novembro, no Teatro Campo Alegre, um espetáculo musical de 

solidariedade promovido por ALMA MATER ARTIS - IPSS, e organizado pela FECAP. Este 

espetáculo teve o objetivo de partilhar uma mensagem de solidariedade através de uma 

causa humanitária “Banco de Leite de São Tomé e Príncipe” e que contou com o apoio 

desta autarquia. 
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APOIO ÀS COLETIVIDADES 

Foram concedidos até ao momento os seguintes apoios financeiros: 

 
Associação/Coletividade 

 

 
Valor 

Associação de Promoção Social da População do Bairro do Aleixo 406,00 € 

Agrupamento de Escuteiros 449 Santíssimo Sacramento 700,00 € 

Associação de Moradores do Bairro Antigo da Pasteleira 700,00 € 

Associação de Moradores do Bairro de Vilar 700,00 € 

Núcleo de Defesa do Meio Ambiente de Lordelo do Ouro 700,00 € 

Clube Infante de Sagres 636,20 € 

Invicta Futsal 826,00 € 

Associação de Moradores do Campo Alegre 700,00 € 

Paroquia S.Martinho de Lordelo do Ouro 600,00 € 

Associação de Moradores do Bairro de Lordelo 700,00 € 

Associação de Moradores do Bairro da Mouteira 700,00 € 

Grupo Folclórico de Lordelo do Ouro 700,00 € 

Associação de Moradores do Bairro Nuno Pinheiro Torres 700,00 € 

Associação de Moradores de Massarelos 700,00 € 
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AGIL – Associação de Jovens de Lordelo 700,00 € 

Casa de Lordelo 1.025,00 € 

Grupo Folclórico da Escola Secundária Infante D.Henrique 748,71 € 

Obra Nossa Senhora da Boa Viagem 945,00 € 

ANUC – Associação da Nova Urbanização das Condominhas 700,00 € 

 


