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Servir o bem comum, que é, no fundo, servir a
pessoa humana, a sua dignidade singular
e inviolável, e servir a harmonia com toda a
Criação, deve tornar-se o objetivo
mobilizador da comunidade
Card. José Tolentino Mendonça, 2021
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MENSAGEM DA PROVEDORA
Caras Irmãs e caros Irmãos da Venerável Irmandade de Nossa Senhora da Lapa,
Após um ano que ficará na História como um dos mais conturbados do último século,
com a globalização da pandemia da Covid-19, o ano de 2021 trouxe os primeiros sinais
de retoma económica e a tímida normalização da situação sanitária do País e,
consequentemente, do quotidiano de todos nós.
Na nossa Instituição, o ano de 2021 ficou ainda marcado pela cessação do mandato dos
Órgãos Sociais da Irmandade, pela eleição de novos Órgãos, de uma nova Mesa
Administrativa e de uma nova Provedora, que decorreu no mês de dezembro.
Atento o circunstancialismo descrito, o Relatório e Contas do exercício de 2021 reflete a
atividade dos órgãos sociais cessantes, nos mais diversos setores em que se desenvolveu
a ação da Irmandade.
Inevitavelmente os resultados apresentados refletem todas as vicissitudes decorrentes dos
muitos constrangimentos que condicionaram todas as áreas de atuação da Irmandade da
Lapa no ano de 2021, e que seguramente, por outro lado, muitos ensinamentos trouxeram
para a nova estratégia a desenvolver e para os novos desafios a enfrentar pelos órgãos
sociais eleitos para o quadriénio 2022-2025.
Nesse enquadramento, em nome dos órgãos sociais eleitos e atualmente em funções, fica
um agradecimento pessoal e institucional a todos os elementos que integraram os órgãos
sociais cessantes pelo trabalho desenvolvido no mandato findo em dezembro de 2021.
A Mesa Administrativa em funções está a desenvolver o plano de ação subjacente ao
programa com que se apresentou a eleições, encontrando-se já em execução muitas das
medidas e reformas cuja implementação se afigura decisiva para a sustentabilidade da
Instituição, objetivo que constitui para todos nós o maior desafio dos tempos mais
próximos.
Com confiança no futuro, embora cientes dos momentos difíceis e dos desafios que às
sociedades atuais se colocam, adensados pelo clima de medo e incerteza que a guerra
entre a Ucrânia e a Rússia veio acrescentar, continuaremos a desenvolver o nosso trabalho
com resiliência e espírito de reforma.
Por agora, nos termos da legislação e dos nossos Estatutos, cumpre-nos apresentar, em
nome da Mesa Administrativa, o Relatório & Contas do exercício de 2021, aprovado em
Sessão de Mesa.
A Provedora,
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I.

APRESENTAÇÃO

Nos primórdios, o dia festivo por excelência da Lapa era o de 8 de Setembro, dia da
Natividade de Nossa Senhora. Mas a população do Porto tinha que se dividir por vários
sítios, porque para além da solene festa da Natividade da Fonte da Arca, celebrava-se
nesse dia a Nossa Senhora de Campanhã, com muita afluência de pessoas. Além disso,
era a data escolhida para se abrirem as portas do Hospital de D. Lopo de Almeida à
caridade de quem quisesse visitar os enfermos.
Considerando estas circunstâncias desfavoráveis, a Mesa Administrativa cuidou de
procurar outra data mais propícia à afluência de povo, afluência que era incrementada
pela obtenção de Breves pontifícios que concediam graças espirituais aos Irmãos e
frequentadores da Igreja. Pensou-se e decidiu-se que o primeiro Domingo de Maio era
o indicado porquanto nesse dia a Igreja celebrava uma festa mariana, a da Maternidade
de Nossa Senhora, descobrindo nela um simbolismo curioso: pelo nascimento de Jesus
na Lapa de Belém, confirmou-se na Senhora o privilégio da maternidade. Na Lapa de
Belém nasceu o redentor que vinha remir os pecados do mundo; na Lapa das Confissões
pelo sacramento da Penitência eram remidos da culpa os filhos do pecado.
Desde início, a festa da Padroeira era preparada por uma novena solenizada com sermão
diário, música apropriada e, por vezes, com iluminações espectaculares.

Francisco Ribeiro da Silva, Os Primórdios da Irmandade de Nossa Senhora da Lapa, O
Tripeiro, 1998.
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1. MISSÃO, VISÃO E VALORES
MISSÃO
A Venerável Irmandade de Nossa Senhora da Lapa tem como Missão promover o culto à
Nossa Senhora da Lapa e divulgar a doutrina cristã, promover a saúde e proteger na
doença, fomentar a educação e a cultura, praticar a solidariedade social, proteger os
Irmãos e defender e preservar o património cultural material e imaterial.

VISÃO
A Visão da Venerável Irmandade de Nossa Senhora da Lapa é ser uma Instituição atuante
e dinâmica, capaz de responder aos desafios do seu tempo e consolidar a sua posição de
referência no plano religioso, no setor da saúde e no panorama social e cultural, através
de uma cultura de solidariedade, de uma melhoria contínua das suas práticas e da elevação
da qualidade dos serviços prestados. Além disso, é seu propósito prestar um serviço cada
vez mais certificado e qualificado, nas suas diversas valências, tendo sempre em vista a
satisfação das necessidades dos Irmãos e de todos que procuram os seus serviços.

VALORES
A Venerável Irmandade de Nossa Senhora da Lapa e os seus profissionais orientam a sua
conduta pelos seguintes valores:
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Respeito pelos princípios da doutrina cristã;
Respeito pelo legado histórico;
Elevados padrões de qualidade na prestação de serviços assistenciais;
Respeito pela individualidade da pessoa;
Solidariedade para com todos os que recorrem aos seus serviços;
Ética e rigor na conduta institucional;
Responsabilização e sustentabilidade;
Transparência, generosidade e partilha.
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2. ÓRGÃOS SOCIAIS

QUADRIÉNIO 2018/2021

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Cargo
Presidente
Vice-Presidente
Secretária
Secretário

Nome
Luís Fernando Barroso Machado e Costa
Nuno Miguel de Jesus Lopes Matos
Ana Catarina Maia de Oliveira e Sá Rebelo
Jacqueline Maria do Amaral Leal Ribeiro Machado e Costa
DEFINITÓRIO

Cargo
Presidente
Secretário
Secretário
Substituto
Substituto
Cargo

Nome
João Amador Hardman Marques da Silva
Francisco Manuel Pinto Oliveira Ortigão de Oliveira
Francisco José Marques dos Santos Carvalho
Maria Amaral Leal Ribeiro Machado e Costa
MESA ADMINISTRATIVA
Nome

Provedor
Vice-Provedor
Tesoureiro
1.º Secretária
2.º Secretário
Vogal
Vogal
Vogal
Vogal
Substituto
Substituto

Francisco José Gomes de Sousa Lopes
Vítor Manuel Veloso da Silva
Rui Manuel Cristelo Almeida d’Eça
Pedro António Esteves da Fonseca Araújo
António Araújo Soares Vieira
David Ribeiro Rocha Martins
Francisco Ribeiro da Silva
Maria Manuela Maia de Oliveira e Rebelo
Vítor Guilherme B. Pereira Dias
António Pedro Pinto Nunes França Amaral
Artur Clemente Gomes de Sousa Lopes

Substituto
Substituto
Substituto

Luís Alfredo Gomes da Rocha
Luis Filipe Almeida d’Eça Cardoso da Silva
Pedro Nuno Almendra Correia de Almeida d’Eça
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II. IRMANDADE
1. ASSEMBLEIAS GERAIS
Foram realizadas três Assembleias Gerais: para a apreciação e votação do orçamento e
plano de ação para o ano de 2021; para a apreciação do relatório e contas do exercício de
2020 e deliberações sobre a proposta de aplicação de resultados, tendo ambas ocorrido
no dia 1 de agosto; e a Assembleia Eleitoral.
A Assembleia eleitoral para eleição, por votação secreta, dos membros da Assembleia
Geral, da Mesa Administrativa e do Definitório para o mandato 2022-2025, teve lugar no
dia 07 de novembro, tendo vencido a lista B, por maioria, sendo eleitos os Irmãos:
Cargo

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Nome

Presidente

Nuno Miguel de Jesus Lopes Matos

Vice-Presidente

José Manuel Alves Tedim

Secretária

Ana Sílvia Albuquerque Oliveira Nunes Allegro Magalhães

Secretário

Luís Martins de Menezes de Paiva Brandão

DEFINITÓRIO
Cargo

Nome

Presidente

Francisco Manuel Pinto Oliveira Ortigão de Oliveira

Secretário

Francisco José Marques dos Santos Carvalho

Secretário

João António Bahia de Almeida Garrett

Substituto

Pedro Manuel Ribeiro Pereira Dias

Substituto

Maria Teresa Ferreira Fonseca Lousada Soares Nogueira Rodrigues

MESA ADMINISTRATIVA
Cargo

Nome

Provedora

Maria Manuela Maia de Oliveira e Rebelo

Vice-Provedor

Vítor Manuel Veloso da Silva

Tesoureiro

José Manuel Pereira Osório

1.º Secretária

Graça Cristina Oliveira Duarte da Silva Contente

2.º Secretário

António Pedro Pinto Nunes França do Amaral

Vogal

Francisco Ribeiro da Silva

Vogal

Victor Guilherme Barrosa Pereira Dias

Vogal

Pedro Alexandre Ferreira Mendes Marinho Falcão

Vogal

Fernando José Henriques Mizarela

Substituto

António José Barbosa Samagaio

Substituto

Fernando de Oliveira Fernandes

Substituto

José Manuel Ribeiro de Oliveira

Substituto

Joaquim Manuel Faria e Almeida

Substituto

João Amador Hardman Marques da Silva
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2. MOVIMENTO DE IRMÃOS
No ano de 2021 foram admitidos sete Irmãos de primeira classe e onze Irmãos de terceira
classe.
Registamos com pesar o falecimento de vinte e cinco Irmãos.
Destacamos a enorme perda que representou para a Irmandade e para o País a morte da
Irmã Honorária Armanda Passos.
Grande amiga e benfeitora da Lapa, deixou-nos algumas das suas obras, que podem ser
admiradas na Igreja e no Hospital.
Falecida a 19 de outubro, teve honras de velório curto, aberto ao público, na Galeria dos
Retratos da Irmandade. O funeral realizou-se dia 22 de outubro, com missa na Igreja da
Lapa e tem a sua última morada no nosso Cemitério.
Que o Senhor Lhe dê o eterno descanso.

III. ÁREAS DE ATIVIDADE
1. HOSPITAL
… a Mesa que governou a Irmandade em 1888 fez exarar em Acta o seu desejo de lançar

os fundamentos de um Hospital, que só não começava de imediato, declara, por notória
falta de recursos.
Em 1890 a ideia continua cada vez mais premente na cabeça e no coração dos dirigentes,
que até atribuíram à falta de um Hospital ou de um asilo o esquecimento da Irmandade
da Lapa por parte de muitos portuenses que, na hora de fazer testamento, deixavam
generosos legados às outras instituições de caridade e de beneficência da cidade.
O que se necessitava era, pois, encontrar um benemérito que deixasse o suficiente para
dar início à obra. Ora precisamente na sessão de 19 de Outubro de 1900, sendo Director
da Irmandade o Doutor Wenceslau de Lima, um dos mesários, o irmão António Moreira
Cabral, um reputado bibliófilo, declarou que conhecia alguém com vontade de doar um
prédio para ser vendido e com o seu proveito se construir o desejado Hospital.
Assim sendo, quatro figuras são primordiais na concretização do antigo desejo: os que
pagaram, Dona Luzia Joaquina Bruce e, por seu intermédio, o já então falecido João
António de Lima. E os que o sonharam. De entre eles, emergem duas individualidades
que, estimulando a doadora, souberam vencer todos os obstáculos advenientes: António
Moreia Cabral e Ezequiel Vieira de Castro, respectivamente Vice-Director e Director da
Irmandade.
Francisco Ribeiro da Silva, O Hospital da Irmandade da Lapa, 2004
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O Hospital da Lapa tem como missão a promoção da saúde e a prestação de cuidados
personalizados, cirúrgicos e de medicina, especializados e diferenciados, visando
contribuir para o bem-estar físico, mental e social da pessoa humana, em obediência aos
valores da Venerável Irmandade de Nossa Senhora da Lapa.
O Hospital da Lapa continua a ser uma referência em saúde no Porto e no Norte do País.
Aliando a reconhecida experiência da sua tradição secular a um corpo clínico de
excelência, diferencia-se pelo atendimento personalizado e pela preocupação no bemestar do Cliente.
O Diretor Clínico do Hospital é o Dr. Vitor Veloso.

1.1. Atividade médico-cirúrgica
O Hospital da Lapa dispõe de três Blocos Operatórios. O Bloco Operatório subterrâneo,
inaugurado em 1996, inclui quatro salas, aptas para todo o tipo de procedimentos
cirúrgicos, dotadas de equipamentos de vanguarda e da mais recente tecnologia, com
zonas de indução anestésica individuais anexas.
Além destes recursos, o Bloco Operatório do Hospital da Lapa possui também o
instrumental cirúrgico mais moderno necessário para todas as especialidades que ali
prestam serviço. Conta ainda com o apoio de uma unidade de recobro pós-operatório com
camas monitorizadas, de uma zona de cuidados pós anestésicos e de uma unidade dotada
dos meios necessários para lavagem, secagem e esterilização de todo o material e
equipamento cirúrgico.
O Bloco Cirúrgico especialmente destinado a Obstetrícia e Ginecologia foi inaugurado
em 2008, estando apto a dar resposta a qualquer outra especialidade. Dispõe de duas salas,
uma especificamente preparada para partos e outra apta para todo o tipo de procedimentos
cirúrgicos, dotadas de tecnologia de ponta e apoiadas pela zona de recobro, pela unidade
de recobro de recém-nascidos e todo o equipamento inerente.
O Bloco Operatório para Pequena Cirurgia encontra-se disponível para a realização de
pequenas cirurgias, com apoio permanente da enfermagem, imagiologia e bloco
operatório.
A atividade médico-cirúrgica do Hospital da Lapa continuou a desenvolver-se de acordo
com os padrões de rigor, qualidade e a humanização dos serviços prestados, tendo havido
um esforço de contenção de custos/desperdícios e uma acrescida responsabilização na
gestão do Hospital, tornando-o mais eficiente.
Registou-se em 2021 um aumento do número de cirurgias realizadas.
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1.2 Internamento
O Hospital da Lapa dispõe de mais de 60 camas para internamento, em quartos
particulares e em suites.
No internamento é dado um especial cuidado ao atendimento, baseado na humanização,
personalização e qualidade dos cuidados de saúde, e na preocupação do bem-estar físico
e espiritual do doente.
O número de doentes internados aumentou em relação a 2020.

1.3 Centro de Consultas
O Centro de Consultas continua a dar resposta nas mais diversas especialidades,
mantendo a qualidade e dinamismo a que nos habituou. Continuamos a apostar em
múltiplas especialidades médicas e cirúrgicas, destacando-se de entre as já habituais, a
neurorradiologia de intervenção. Os recursos humanos continuam a manter-se adequados,
quer na enfermagem quer no sector administrativo, sem, contudo, ser posta em causa a
competência e a qualidade dos serviços prestados. Mantem-se um bom relacionamento
interpessoal com os médicos, dando atenção às suas necessidades e respeitando as suas
opiniões. A taxa de ocupação dos consultórios mantem-se entre 90% a 100%. O Hospital
da Lapa dispõe de um Centro de Consultas, onde é dada especial atenção à área da
consulta de diversas especialidades. Conta com a colaboração de diversos clínicos e com
uma equipa de enfermeiros experientes, com disponibilidade permanente para o
atendimento nas mais diversas áreas. Dispõe de inúmeros gabinetes individuais de
consulta, devidamente equipados, de gabinete de enfermagem e sala de pensos,
beneficiando do apoio permanente de enfermagem, imagiologia, anestesiologia e bloco
operatório.

1.4 Capital humano
O Hospital da Lapa tem no seu quadro de pessoal 122 colaboradores, tendo havido no
ano de 2021 um reforço nos serviços de enfermagem. efetivos, tem mais de 400
colaboradores, entre médicos e outros profissionais de saúde.
Através da realização de ações de formação pretende-se ir ao encontro das necessidades
de atualização de conhecimentos e de desenvolvimento de novas competências por parte
dos colaboradores, contribuindo decisivamente para a sua valorização pessoal e
profissional.
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Em 2021 procedeu-se à aquisição e renovação de equipamento médico-cirúrgico e
continuaram a ser implementadas medidas de melhoria dos serviços, cumprindo os
desígnios de um serviço de prestação de cuidados de saúde de qualidade, aberto às
sugestões que chegam do exterior, num processo dinâmico e contínuo, com o objetivo de
otimização dos serviços prestados.

2.

IGREJA

Corre a fama de que primeira pedra da Igreja foi colocada em 17 de Julho de 1756 pelo
fundador da Irmandade, o brasileiro paulista Padre Ângelo de Siqueira que escolheu o
local e a padroeira. Mas as obras começaram verdadeiramente em 18 de Julho de 1757
sob risco do pintor-arquitecto João Glamer Stroverle. Essa planta viria a ser
abandonada por opção da Mesa Administrativa que, em 1759, encomendou uma nova ao
Arquitecto José de Figueiredo Seixas que é verdadeiramente o autor do corpo da Igreja.
A construção do templo, feita por administração directa, foi avançando por fases à
medida das disponibilidades financeiras dos benfeitores. Em 1784 estariam prontas a
capela-mor e a fachada até às bases das cornijas. Nos finais do século, precisamente em
14 de Julho de 1796, foi decidido arrancar com a abóbada utilizando-se na arcaria o
tijolo como material adequado. As torres sineiras não se ergueram senão na segunda
metade do século XIX, segundo traça do Arquitecto José Luís Nogueira Júnior, mais
precisamente em 1855 (poente) e 1863 (nascente). A pedra utilizada foi extraída da
pedreira do Monte Pedral, não muito distante e conhecida pela sua boa qualidade.
Quanto ao interior, os púlpitos são obra de Figueiredo Seixas. E nos anos trinta do século
XIX, a capela-mor viu-se enriquecida do lado da Epístola com o rico cadeiral de paupreto proveniente, se a tradição é verdadeira, da desmantelada Igreja dos Lóios.
Encostado à parede do lado do Evangelho está construído o mausoléu, desenhado por
Costa Lima, onde se guarda o escrínio com o coração de D. Pedro IV que o próprio
ofereceu à cidade.
O retábulo da Capela-mor foi desenhado em 1804, não pelo escultor Simão José de Brito
mas pelo mestre entalhador Manuel Moreira da Silva, enriquecido com sugestões do
capitão-engenheiro Carlos Amarante.
No séc. XX, a Igreja foi acrescentada, à direita, com um novo conjunto arquitectónico,
desenhado pelo Arquitecto Marques da Silva, formado pela sacristia, pela sala dos
Quadros, pela antiga Secretaria e pelas salas onde funcionou a Escola da Lapa.
Francisco Ribeiro da Silva, com base num artigo do autor publicado n´O Tripeiro, 2002
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2.1. Atividade desenvolvida
Apesar de todas as vicissitudes resultantes da situação pandémica vivida em 2021, foram
milhares os fiéis que acorreram à Igreja de Nossa Senhora da Lapa, para alimentar a sua
fé e cultura, para prestar culto a Nossa Senhora da Lapa e para visitar a Igreja pelo seu
património.
A Comunidade da Lapa foi servida pela Reitoria, constituída pelos Padres Agostinho
Manuel Ribeiro Pedroso, Reitor, e António Ferreira dos Santos, Reitor Emérito, com a
colaboração do Frei Manuel Amorim Barreiro, Franciscano, e do Padre Vasco Soeiro.

2.1.1. Culto
Celebrações
No decurso de 2021, foram celebradas oitocentas e sessenta e três missas, realizadas
celebrações de trinta e um casamentos, vinte e dois batizados e duzentos e oitenta e sete
funerais.
Festa de Nossa Senhora da Lapa
A Festa de Nossa Senhora da Lapa, excelsa padroeira da Venerável Irmandade de Nossa
Senhora da Lapa, realizou-se no primeiro Domingo de Maio, dia 2. A Missa Solene foi
celebrada pelo Reitor Padre Agostinho Manuel Ribeiro Pedroso.
Primeira Comunhão e Procissão de Fé
A Primeira Comunhão realizou-se no dia 03 de junho e a Procissão de Fé no dia 30 do
mês de maio, ambas na Missa das 10:30 horas. Na Primeira Comunhão comungaram 10
crianças e 6 adolescentes fizeram a Comunhão Solene.
Missa dos Fiéis Defuntos da Guarnição Militar do Porto
No dia 04 de Novembro, pelas 09h30 horas, a capelania das Forças de Segurança realizou
uma Eucaristia em Homenagem aos Fiéis Defuntos e foi presidida, por Sua Ex.cia Rev.ma
D. Rui Valério, Bispo das Forças Armadas e de Segurança, na Igreja da Lapa.
Missa do Dia Festivo do Comando do Pessoal do Exército
No dia 26 de Novembro, pelas 09 horas, a Guarnição Militar do Porto realizou uma Solene
Eucaristia na Igreja da Lapa, que foi presidida pelo Sr. D. Rui Valério, Bispo das Forças
Armadas e de Segurança.
Missa Anual da Servilusa
No dia 20 de Novembro, pelas 10 horas, a Servilusa do Porto realizou a Eucaristia Anual
por todos os falecidos e foi presidida pelo Sr. Reitor Padre Agostinho Manuel Ribeiro
Pedroso, na Igreja da Lapa.
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2.1.2. Instituições
Na Igreja de Nossa Senhora da Lapa funcionaram as seguintes instituições:
Ministros Extraordinários da Comunhão: 12
Acólitos: 37
Catequese: 58 crianças e jovens inscritos no período 2019/2020.
Conferência de S. Vicente de Paulo, com 11 Confrades, distribuiu mensalmente o “Pão
de Santo António” e outros produtos alimentares, entre outras atividades, nomeadamente
o habitual peditório de Natal em Dezembro.
Núcleo do Apostolado de Oração, que assegura a oração pelas intenções mensais
aprovadas e recomendadas pelo Santo Padre, reuniu quinzenalmente
LACIL (Liga dos Amigos da Cultura da Igreja da Lapa) Associação criada para promover
eventos culturais, nomeadamente Concertos de Órgão, na Igreja de Nossa Senhora da
Lapa, teve uma atuação reduzida devido à pandemia. É constituída, neste momento, por
74 sócios.
Coros que animaram a Liturgia: Coro Polifónico da Lapa, Coro da Catequese e Coro
Masculino da Igreja da Lapa.

2.1.3. Concertos
- Concerto de Reis, Academia de Música de Costa Cabral, 06 de Janeiro de 2021, às 21h.
- Concerto de Orquestra de Cordas, Sopros e Percussão do Secundário, Academia de
Música de Costa Cabral, 18 de Junho de 2021, às 21h.
- Concerto do 26.º Aniversário do Grande Órgão de Tubos da Igreja da Lapa, 07 de Julho
de 2021, às 21h.
- Festival Internacional Órgão & Música Sacra – Concerto Moços do Coro, 14 de Outubro
de 2021, às 21h.
- Concerto de Orquestras da Academia de Música Costa Cabral, 07 de Dezembro de 2021,
às 21h.

2.2. Capital humano
A Igreja da Lapa tem sete trabalhadores no seu quadro de pessoal.
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3. CEMITÉRIO
O Cemitério da Venerável Irmandade de Nossa Senhora da Lapa é o mais antigo
cemitério privativo católico a funcionar em Portugal. Em termos históricos e estéticos, é
também o mais importante de todo o norte do país. Mesmo não sendo um cemitério de
grande extensão, foram aqui erigidos alguns dos primeiros monumentos funerários
românticos portugueses, a partir de 1839. Vários dos seus mais faustosos monumentos
serviram de inspiração para construções tumulares em outros cemitérios, ao longo de
décadas. De facto, desde o seu estabelecimento até finais do século XIX, a Lapa foi o
cemitério preferido das elites portuenses. Já em 1864, o Elucidário do viajante no Porto,
concedia “a honra de primeiro logar a este cemitério, por encerrar ricos jazigos e
sumptuosas capellas”. A partir de meados da década de 1870, depois do seu terceiro
alargamento, começou a faltar espaço para a construção de grandes mausoléus e capelas
tumulares, o que levou a um certo abrandamento no seu processo de monumentalização.
À volta de 1910 já o cemitério havia quase estagnado, perante a impossibilidade de se
fazer novo alargamento, por se encontrar envolvido por ruas com edificações. Terá sido
essa a época em que o cemitério foi mais magnífico.
Francisco Queiroz, O cemitério da Lapa. 2021

No Cemitério da lapa repousam grandes vultos das Artes, da Literatura, da Religião e da
Política, tais como, Camilo Castelo Branco, Arnaldo Gama, Parada Leitão, José Ferreira
Borges, Joaquim Ramalho Ortigão, Soares de Passos, João António de Lima, Padre Luís
Rodrigues, António Ferreira da Silva Porto e Armanda Passos.
A SERVILUSA, Agências Funerária S.A., explora o Centro Funerário da Lapa e
respetivo Crematório e, desde 2014, foi também concessionária da gestão do Cemitério.
Em 30 de setembro cessou o contrato de cessão de exploração do Cemitério, tendo a
Irmandade reassumido tal função.
No dia dos Fieis Defuntos homenagearam-se todos os Irmãos falecidos, cumprindo-se a
tradição de romagem ao Cemitério.

3.1. Capital humano
Encontram-se ao serviço do cemitério 4 trabalhadores.
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4. CULTURA E PATRIMÓNIO CULTURAL
No ano de 2021 a atividade cultural da Venerável Irmandade de Nossa Senhora da Lapa
foi ainda condicionada pelos condicionalismos decorrentes da pandemia.

4.1. Serviços culturais e de arquivo histórico
As visitas orientadas e o Ciclo de visitas ao Cemitério continuaram suspensos, tendo-se
mantido o serviço de arquivo, por meios telemáticos, que deu resposta a pedidos internos
e externos à Irmandade, conseguindo além disso, dar apoio a importantes trabalhos de
pesquisa, que demonstram o interesse pela Irmandade da Lapa e pelos Irmãos que a
constituem por parte de profissionais das áreas da História, Arquitetura e Arte, entre
outras.

4.2. Rota Porto Liberal
No âmbito do projeto Rota PORTO LIBERAL, desenvolvido em parceria com a Santa
Casa da Misericórdia do Porto com o Museu e Igreja da Misericórdia do Porto (MMIP),
a Câmara Municipal do Porto, o Exército Português com o Museu Militar do Porto, a
Direção Geral do Património Cultural através do Museu Nacional Soares dos Reis
(MNSR) e a Direção Regional de Cultura do Norte, foram levadas a cabo as seguintes
atividades:
1. Representação técnica da instituição nas reuniões do projeto, que decorreram na
Irmandade da Lapa (entidade coordenadora do projeto), no Museu Nacional de Soares
dos Reis e por videoconferência;
2. Gestão e redação de conteúdos das redes sociais da Rota;
3. Programação Porto Liberal – Pessoas, Espaços e memórias:
Exposição tripartida – MMIPO, Museu Nacional de Soares dos Reis e Museu Militar do
Porto, entre 8 de julho e 30 de setembro.
Roteiro - Da Lapa ao MNSR (por ocasião do aniversário do Desembarque e da assinatura
do protocolo da Rota), 08-07-2021 –;
Visita ao Quartel de Santo Ovídio e à Igreja e Cemitério da Lapa, 22-07-2021 –;
Visita orientada ao Cemitério do Prado do Repouso 29-07-2021 –;
Roteiro - Do MNSR ao MMIPO 09-09-2021 –;
Exéquias em memória de D. Pedro IV, na Igreja da Lapa 24-09-2021 –.
Roteiro Do Museu Militar do Porto à Serra do Pilar (enquadradas nas Jornadas Europeias
do Património) 30-09-2021 –.
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Constou do programa Exéquias em memória de D. Pedro IV, que tiveram lugar na Igreja
da Lapa, a leitura de elogio fúnebre em honra de D. Pedro e um Concerto pela Banda do
Exército, destacamento do Porto, tendo sido o momento mais relevante de toda a
programação.

4.3. Rota Camillo
No âmbito do projeto Camillo, Rotas do Escritor, em parceria com o Município de Vila
Nova de Famalicão, foi aprovada a candidatura para a Programação Cultural em Rede,
apresentada na operação NORTE-04-2114-FEDER-000492 - Rota Camilo – Valorização
da Casa-Museu e do Cemitério da Lapa, em que Venerável Irmandade de Nossa Senhora
da Lapa é beneficiário/parceiro.

5. AÇÃO SOCIAL
A cultura de solidariedade social, conjugada com a doutrina social da Igreja, são valores
que a Mesa Administrativa pretende cada vez desenvolver mais.
Com o apoio das Instituições da Igreja, em particular da Conferência de S. Vicente de
Paulo de S. José da Lapa, são desenvolvidas ações para proteção dos cidadãos em
situações de falta ou diminuição de meios de subsistência ou de capacidade para o
trabalho. A Irmandade da Lapa cede as suas instalações para reuniões da Conferência,
para seleção de famílias e para entrega de bens aos desprotegidos.
A Irmandade angaria donativos de Irmãos e de fiéis que assistem às missas para a
prossecução dos objetivos assistenciais.
A Irmandade da Lapa manda celebrar Missas pela alma dos protegidos falecidos e
colabora nos custos de funerais de pessoas carenciadas.
Através dos serviços do Hospital da Lapa, são desenvolvidas ações de promoção e
proteção da saúde dos mais desprotegidos e desfavorecidos.
Em 2021 foram realizadas consultas e tratamentos, no âmbito da medicina dentária, a
adolescentes e jovens, referenciados pela Associação Crescer Ser.
No Natal de 2021 a Igreja da Lapa identificou jovens mães e jovens grávidas com
problemas de integração social e familiar, com a colaboração do Lar Luísa Canavarro, e
foram-lhes entregues presentes de Natal, de acordo com o desejo de cada uma.
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IV.

ANÁLISE REFLEXIVA

A Mesa Administrativa ao apresentar o Relatório & Contas considera ser de salientar o
seguinte:
O valor da Prestação de Serviços em 2021 ascendeu a 6.740 mil Euros. Este valor
representa um aumento face ao valor registado em 2020 de 3,3 %, mas ficou aquém do
valor que tinha sido orçamentado de 7.200 mil Euros.
O Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas registou uma diminuição de
1,6% face ao valor registado no ano transato. Este valor ficou também abaixo do valor
orçamentado de 1.300 mil Euros. O peso do Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias
Consumidas foi em 2021 de 18,3%, inferior ao peso registado em 2020 de 19,2%.
Em relação à rubrica de Fornecimentos e Serviços Externos, o valor registado de 4.224
mil Euros representa um aumento de 4,9% face ao valor registado em 2020 e está acima
do valor orçamentado que foi de 4.000 mil Euros. O aumento registado reflete, sobretudo,
o comportamento da subrubrica de Serviços Especializados, na qual se inclui o valor dos
honorários, que têm um peso preponderante no valor total.
Nos Gastos com Pessoal, registou-se um aumento de 13,6% face ao ano de 2020. É de
salientar que nesta comparação se deve ter em conta que, em 2020, a Instituição recorreu
ao regime de Lay off, pelo que os custos registados nesse exercício foram menores. Cerca
de 6% do aumento dos vencimentos é explicado por esta razão. O aumento do salário
mínimo significou um aumento de cerca de 1,5% e a contratação de novos Colaboradores
para o serviço de enfermagem cerca de 4%. O valor registado foi superior ao valor
orçamentado que foi de 1.950 mil Euros.
Na rubrica de Outros rendimentos, que ascendeu a 279 mil Euros, verificou-se uma
diminuição de 23,4% face ao valor registado no ano de 2020. Esta diminuição resulta de
um decréscimo nas receitas obtidas em rendas e alugueres, na estadia de acompanhantes
e também na diminuição de correções a exercícios anteriores. O valor foi superior ao valor
orçamentado que foi de 100 mil Euros.
Registaram-se em 2021 perdas por imparidades em inventários e em dívidas a receber,
decorrentes da análise efetuada no final do exercício.
Em relação aos investimentos efetuados aponta-se o valor de 185 mil euros investidos em
equipamento cirúrgico e hospitalar, nomeadamente equipamento de anestesia e RX. O
valor dos Gastos de depreciação e Amortização foi de 380 mil Euros, superior ao valor
orçamentado, de 350 mil Euros.
A diminuição de valor nos bens do património histórico, artístico e cultural decorre de ter
sido revertida a reavaliação efetuada em exercícios anteriores e objeto de reserva expressa
pelo Revisor Oficial de Contas.
Foi efetuada a avaliação dos títulos de capital detidos, de acordo com a última cotação do
ano, da qual resultou uma diminuição significativa da rubrica de Investimentos
Financeiros.
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O Plano Estratégico delineado para 2022/25 prevê, pela Implementação de reformas
estruturais e recurso a parcerias setoriais; modernizar, diversificar e otimizar os serviços
prestados, de forma a aumentar a capacidade e a flexibilidade da resposta nas diversas
valências.
No hospital da Lapa, ainda este ano, começará a funcionar um serviço de meios
complementares de diagnóstico, que estava encerrado desde finais de 2020 e esperamos,
também ainda este ano, concretizar outras parcerias que determinarão um aumento
substancial dos serviços prestados.
Nas demais valências da Irmandade está a ser desenvolvido um programa turístico e
cultural que dinamizará estes setores.
No cemitério da Lapa já entrou em vigor o novo Regulamento, que permite a cobrança
de algumas taxas geradoras de receita, e está a ser promovida a concessão de vários
jazigos. Paralelamente, está a ser desenvolvido um programa cultural e turístico, já
fazendo parte o nosso cemitério da ASCE, Associação dos Cemitérios Significativos da
Europa. Neste momento está a decorrer o processo de qualificação como Cemitério
Significativo, o que permitirá integrar o Roteiro Europeu dos Cemitérios Significativos.
Em relação à Igreja, darão início no próximo mês de julho as obras de reparação do
monumental Órgão de Tubos, que ficarão concluídas no final do ano. Este momento será
celebrado com um vasto programa cultural.
Estamos convictos que com este enquadramento se poderá conseguir o aumento da
eficiência da Instituição na vertente operacional e diminuir a precariedade da situação
financeira da Irmandade.

V.

NOTAS FINAIS

O ano de 2021 foi o ano da expectativa e do sobressalto, do estado de emergência e das
cercas sanitárias, da máscara e do confinamento, da vacina e da “casa aberta”, da crise
política e das eleições, foi o ano de todas as dúvidas mas também o ano da entreajuda, da
reinvenção, da superação e, sobretudo, da resiliência e esperança.
Para a nossa Irmandade foi um ano particularmente difícil.
Por isso hoje, mais que nunca, não podemos esmorecer ou, pior, ficar parados, a olhar
para trás, para um tempo que não volta. Temos de saber modernizar, inovar, otimizar,
agilizar. As sinergias e parcerias que estamos a desenvolver ajudar-nos-ão a inverter a
situação financeira e a responder aos desafios do futuro, preservando os valores que
constituem o repositório histórico da Venerável Irmandade de Nossa Senhora da Lapa.
Contamos para tal com o empenho e a dedicação habitual de todos os colaboradores, dos
diversos eixos de ação da Irmandade, a quem aqui deixamos o nosso profundo
agradecimento. Sem o trabalho de todos nada seria possível.
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Envolvemos neste reconhecimento o Diretor Clínico e a Enfermeira Diretora do Hospital
da Lapa, bem como todo o corpo clínico e de enfermagem e outros profissionais de saúde,
pelo contributo na melhoria dos serviços prestados.
A Sua Excelência Reverendíssima Sr. D. Manuel Linda, digníssimo Bispo do Porto,
deixamos o tributo do nosso reconhecimento, assim como a todos os membros do Clero
da Igreja da Lapa.
Um agradecimento a todos os Parceiros Institucionais e às Autoridades Civis, Militares e
Paramilitares, pelo apoio e pela cordialidade nas relações que mantivemos.
Por último, patenteamos aqui a nossa gratidão às Irmãs e aos Irmãos da Venerável
Irmandade de Nossa Senhora da Lapa pela confiança demonstrada.

VI.

PROPOSTA DA MESA ADMINISTRATIVA À ASSEMBLEIA
GERAL

Proposta da Mesa Administrativa à Assembleia Geral:
1.
Que seja aprovado o Relatório e Contas;
2.
Que seja transferido para a conta de Resultados Transitados, o resultado líquido
negativo do exercício de €1.121.961,08.
Porto, 26 de Maio de 2022

A Mesa Administrativa
Maria Manuela Maia de Oliveira e Rebelo
Vítor Manuel Veloso da Silva
José Manuel Pereira Osório
Graça Cristina Oliveira Duarte da Silva Contente
António Pedro Pinto Nunes França do Amaral
Francisco Ribeiro da Silva
Victor Guilherme Barrosa Pereira Dias
Pedro Alexandre Ferreira Mendes Marinho Falcão
Fernando José Henriques Mizarela
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VII.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1. Balanço em 31 de dezembro de 2021

RUBRICAS

Notas

Unidade Monetária: Euros
Datas
31-12-2021
31-12-2020

Ativo
Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis
Bens do património histórico e cultural
Ativos intangíveis
Investimentos financeiros

5
5
6
13.1

5 097 324,00
1 149 147,97
117 008,59
25 880,56
6 389 361,12

5 158 901,14
1 350 860,87
93 756,81
73 115,53
6 676 634,35

8
13.2
13.8
13.4
13.3
13.5

267 982,94
1 366 224,40
12 500,04
23 914,13
345 678,74
250 465,03
2 266 765,28
8 656 126,40

297 146,41
1 866 398,82
12 500,04
11 422,19
420 242,59
1 203 622,52
3 811 332,57
10 487 966,92

13.6

1 100 891,99
3 391 802,91
125 274,00
437 190,00
5 055 158,90
(1 121 961,08)
3 933 197,82

1 100 891,99
3 977 330,18
333 489,00
437 190,00
5 848 901,17
(538 729,98)
5 310 171,19

7

1 366 666,68
1 366 666,68

1 500 000,00
1 500 000,00

13.7
13.8
7
13.4
13.9

1 042 055,89
54 780,27
168 333,32
1 487,50
2 089 604,92
3 356 261,90
4 722 928,58
8 656 126,40

1 172 636,83
109 337,42
50 000,00
3 237,50
2 342 583,98
3 677 795,73
5 177 795,73
10 487 966,92

Subtotal
Ativo corrente
Inventários
Créditos a receber
Estado e outros Entes Públicos
Diferimentos
Outros ativos correntes
Caixa e depósitos bancários
Subtotal
Total do Ativo
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
Fundos patrimoniais
Fundos
Excedentes técnicos
Reservas
Resultados transitados
Excedentes de revalorização
Outras variações nos fundos patrimoniais

13.6
13.6
13.6

Resultado Líquido do período
Total do fundo do capital
Passivo
Passivo não corrente
Financiamentos obtidos
Subtotal
Passivo corrente
Fornecedores
Estado e outros Entes Públicos
Financiamentos obtidos
Diferimentos
Outros passivos correntes
Subtotal
Total do passivo
Total dos fundos patrimoniais e do passivo
Porto, 31 de dezembro 2021
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2. Demonstração de Resultados por naturezas para o período findo
em 31 de dezembro de 2021

RENDIMENTOS E GASTOS
Vendas e serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com o pessoal
Imparidade de inventários (perdas/reversões)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)
Outros rendimentos
Outros gastos

Notas
9.1
9.2
8
13.10
11
13.2
13.2
13.11
13.12

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização

5;6

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e gastos similares suportados

13.13
Resultados antes de impostos

Imposto sobre o rendimento do período

6 739 968,65
3 031,93
(1 235 784,73)
(4 224 431,39)
(2 117 988,86)
(30 329,35)
(43 533,57)
279 287,99
(89 088,51)

6 527 171,27
163 713,34
(1 256 220,06)
(4 025 830,64)
(1 863 585,61)
444,69
364 514,43
(67 685,36)

(718 867,84)

(157 477,94)

(379 640,04)

(362 393,52)

(1 098 507,88)

(519 871,46)

(23 453,20)

(18 858,52)

(1 121 961,08)

(538 729,98)

Resultado líquido do período

Porto, 31 de dezembro 2021
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(1 121 961,08)

(538 729,98)

3. Demonstração dos Fluxos de Caixa para o período findo em 31 de
dezembro de 2021

0
RUBRICAS
Fluxos de caixa das actividade operacionais - método directo
Recebimentos de clientes e utentes
Pagamento a fornecedores
Pagamentos ao pessoal
Caixa gerada pelas operações
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento
Outros recebimentos/pagamentos
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)
Fluxos de caixa das actividade de investimento
Pagamentos respeitantes a:
Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis
Investimentos financeiros
Recebimentos provenientes de:
Subsídios ao investimento
Juros e rendimentos similares
Fluxos de caixa das actividade de investimento (2)
Fluxos de caixa das actividade de financiamento
Recebimentos provenientes de:
Financiamentos obtidos
Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos
Juros e gastos similares
Fluxos de caixa das actividade de financiamento (3)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)
Efeito das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no início do período
Caixa e seus equivalentes no fim do período
Porto, 31 de dezembro 2020
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Notas

2021

Unidade Monetária: Euros
PERÍODOS
2020

7 222 128,85
(5 445 528,20)
(1 984 064,16)

6 743 261,04
(5 535 894,33)
(1 895 184,77)

(207 463,51)
(395 230,93)
(602 694,44)

(687 818,06)
341 006,37
(346 811,69)

(291 280,13)
(76 009,08)
(2 284,77)

(189 865,58)
(3 099,40)

58 276,93
12,71
(311 284,34)

(192 964,98)

-

1 500 000,00

(15 000,00)
(24 178,71)
(39 178,71)

(280 000,00)
(18 855,06)
1 201 144,94

(953 157,49)

661 368,27

1 203 622,52
250 465,03

542 254,25
1 203 622,52

4. Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados
1. Identificação da Entidade
A Venerável Irmandade de Nossa Senhora da Lapa, pessoa jurídica canónica, é uma
instituição sem fins lucrativos, considerada média empresa, registada como IPSS, com
estatutos atualizados, aprovados em 24/04/2017 pela autoridade Eclesiástica competente
e com registo definitivo na Direção Geral da Segurança Social, além da respetiva
inscrição no Registo Nacional de Pessoas Coletivas.
Tem como atividade principal a prestação de serviços de saúde, o culto religioso e a
solidariedade social.
2. Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras
Em 2021 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade
das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a
Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo
(NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2013 de 9 de março. No Anexo II do
referido Decreto, refere que o Sistema de Normalização Contabilística para Entidades do
Sector Não Lucrativos é composto por:
 Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
 Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria n.º 105/2013 de 14 de
março;
 Código de Contas (CC) – Portaria n.º 106/2013 de 14 de março;
 NCRF-ESNL – Aviso n.º 6726-B/2013 de 14 de março; e
 Normas Interpretativas (NI).

3. Principais Políticas Contabilísticas
As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das
Demonstrações Financeiras foram as seguintes:

3.1 Bases de Apresentação
As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de
Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF).

3.1.1. Continuidade:
Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Entidade continuará a
operar no futuro previsível, assumindo que não há a intenção nem a necessidade de
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liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações, apesar da influência
negativa na atividade provocada pela pandemia COVID-19.

3.1.2. Regime do Acréscimo (periodização económica):
Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles
ocorram, sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras
dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e
pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas respetivas contas das
rubricas “Devedores e credores por acréscimos” e “Diferimentos”.

3.1.3. Consistência de Apresentação
As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível
da apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando
ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente
identificadas e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável
e mais relevante para os utentes.

3.1.4. Materialidade e Agregação
A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade
dependente da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua
omissão ou inexatidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos
utentes com base nas demonstrações financeiras.

3.1.5. Compensação
Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como
os gastos e os rendimentos, estes não devem ser compensados.

3.1.6. Informação Comparativa
A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com
respeito ao período anterior. Respeitando ao Princípio da Continuidade da Entidade, as
políticas contabilísticas devem ser levadas a efeito de maneira consistente em toda a
Entidade e ao longo do tempo e de maneira consistente. Procedendo-se a alterações das
políticas contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação devem ser
divulgadas.

3.2. Políticas de Reconhecimento e Mensuração
3.2.1. Ativos Fixos Tangíveis
Os “Ativos Fixos Tangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das
depreciações acumuladas. O custo de aquisição inicialmente registado inclui o custo de
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compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar
os ativos na localização e nas condições necessárias para operarem.
As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de serem
utilizados, pelo método da linha reta em conformidade com as taxas previstas no Decreto
Regulamentar n.º 25/2009, utilizando para tal as taxas mínimas em vigor por as
considerarmos serem as que correspondem ao período de vida útil dos respetivos bens.

3.2.2. Bens do património histórico e cultural
Os “Bens do património histórico e cultural” encontram-se valorizados pelo seu custo
histórico.
Visto não ser passível de se apreciar com o mínimo de segurança a vida útil concreta
destes bens, estes não são depreciáveis.

3.2.3. Ativos Intangíveis
Os “Ativos Intangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das
amortizações. São reconhecidos apenas quando for provável que deles advenham
benefícios económicos futuros para a Entidade e que os mesmos possam ser mensurados
com fiabilidade.
As amortizações são calculadas, assim que os bens estão em condições de serem
utilizados, pelo método da linha reta em conformidade com as taxas previstas no Decreto
Regulamentar n.º 25/2009, utilizando para tal as taxas mínimas em vigor por as
considerarmos serem as que correspondem ao período de vida útil dos respetivos bens.

3.2.4. Inventários
Os “Inventários” estão registados ao custo médio ponderado.

3.2.5. Instrumentos Financeiros
Os ativos e passivos financeiras são reconhecidos apenas e só quando se tornam uma parte
das disposições contratuais do instrumento.
Clientes e outros créditos a Receber
Os “Clientes” e os “Outros créditos a receber” encontram-se registadas pelo seu custo.
Caixa e Depósitos Bancários
A rubrica “Caixa e depósitos bancários” incluí os valores em caixa e depósitos bancários
de curto prazo que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de
flutuações de valor.

30

Relatório & Contas 2021

Fornecedores e outros créditos a pagar
As dívidas registadas em “Fornecedores” e “Outros créditos a pagar” são contabilizadas
pelo seu valor nominal.

3.2.6. Fundos Patrimoniais
A rubrica “Fundos” constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos.
Os “Fundos Patrimoniais” são compostos por:
 fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;
 fundos acumulados e outros excedentes;
 subsídios, doações e legados que o governo ou outro instituidor ou a norma legal
aplicável a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo.

3.2.7. Imparidades
Periodicamente, a Entidade analisa eventuais obrigações que advenham de pretéritos
acontecimentos e dos quais devam ser objeto de reconhecimento ou de divulgação.
Assim, a Entidade reconhece uma imparidade quando tem uma obrigação presente
resultante de um evento passado e do qual seja provável que, para a liquidação dessa
obrigação, ocorra um exfluxo que seja razoavelmente estimado.

3.2.8. Financiamentos Obtidos
Empréstimos obtidos
Os “Empréstimo Obtidos” encontram-se registados, no passivo, pelo valor nominal
líquido dos custos com a concessão desses empréstimos. Os “Encargos Financeiros” são
reconhecidos como gastos do período, constando na Demonstração dos Resultados na
rubrica “Juros e gastos similares suportados”.

3.2.9. Estado e Outros Entes Públicos
Nos termos do n.º 1 do art.º 10 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas
Coletivas (CIRC) estão isentos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas
(IRC):
a) “As pessoas colectivas de utilidade pública administrativa;
b) As instituições particulares de solidariedade social e Entidades anexas, bem
como as pessoas colectivas àquelas legalmente equiparadas;
c) As pessoas colectivas de mera utilidade pública que prossigam, exclusiva ou
predominantemente, fins científicos ou culturais, de caridade, assistência,
beneficência, solidariedade social ou defesa do meio ambiente.”
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4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:
Durante o período de 2021, não se registaram quaisquer alterações às políticas
contabilísticas.
5. Ativos Fixos Tangíveis
Bens do património histórico, artístico e cultural
31 de Dezembro de 2020
Saldo em
01-Jan-2020
Custo
Bens imóveis
Bens móveis
Total

1 127 056,17
213 353,10
1 340 409,27

Saldo em
01-Jan-2021
Custo
Bens imóveis
Bens móveis
Total

1 137 507,77
213 353,10
1 350 860,87

Aquisições
/ Dotações
10 451,60
10 451,60

Abates
-

31 de Dezembro de 2021
Aquisições
Abates
/ Dotações
1 582,10
4 920,00
6 502,10

-

Transferências
-

Transferências
-

Revalorizações
-

Revalorizações
(208 215,00)
(208 215,00)

Saldo em
31-Dez-2020
1 137 507,77
213 353,10
1 350 860,87

Saldo em
31-Dez-2021
1 139 089,87
10 058,10
1 149 147,97

Em 2020 realizou-se uma reparação do telhado da Igreja da Lapa, reforçando a segurança
e eliminando infiltrações de águas pluviais.
Em 2021 procedeu-se a uma revalorização das obras de arte da Irmandade. Não tendo
sido possível efetuar esta revalorização através de entidade independente as obras de arte
foram registadas por um valor simbólico.

Outros Ativos Fixos Tangíveis
A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia
escriturada no início e no fim dos períodos de 2020 e de 2021, mostrando as adições, os
abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo
com o seguinte quadro:
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Saldo em
01-Jan-2020
Custo
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento administrativo
Outros Ativos fixos tangíveis
Investimentos em curso

31 de Dezembro de 2020
Aquisições
Abates
/ Dotações

Transferências Revalorizações

Total (1)

15 527 272,45
1 821 458,38
294 091,03
411 757,29
7 148,38
18 061 727,53

38 353,36
104 301,18
907,72
13 097,02
156 659,28

-

Total (2)

11 031 283,83
1 232 185,73
212 671,07
263 102,09
12 739 242,72

189 044,60
103 564,76
25 578,28
2 055,31
320 242,95

-

Depreciações acumuladas
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento administrativo
Outros Ativos fixos tangíveis

Saldo em
01-Jan-2021
Custo
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento administrativo
Outros Ativos fixos tangíveis
Investimentos em curso

31 de Dezembro de 2021
Aquisições
Abates
/ Dotações

5 115,37
2 033,01
(7 148,38)
-

15 570 741,18
1 925 759,56
294 998,75
426 887,32
0,00
18 218 386,81

TOTAL (1)-(2)

Transferências Revalorizações

Total (1)

15 570 741,18
1 925 759,56
294 998,75
426 887,32
18 218 386,81

42 363,34
195 475,22
27 467,04
265 305,60

-

-

193 502,37
104 568,76
26 306,24
2 505,37
326 882,74

-

-

Total (2)

11 220 328,43
1 335 750,49
238 249,35
265 157,40
13 059 485,67

Depreciações acumuladas
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento administrativo
Outros Ativos fixos tangíveis

-

-

Saldo em
31-Dez-2020

-

11 220 328,43
1 335 750,49
238 249,35
265 157,40
13 059 485,67
5 158 901,14

Saldo em
31-Dez-2021
15 613 104,52
2 121 234,78
322 465,79
426 887,32
18 483 692,41

TOTAL (1)-(2)

11 413 830,80
1 440 319,25
264 555,59
267 662,77
13 386 368,41
5 097 324,00

6. Ativos Intangíveis
Outros Ativos Intangíveis
A quantia escriturada bruta, as amortizações acumuladas, a reconciliação da quantia
escriturada no início e no fim dos períodos de 2020 e de 2021, mostrando as adições, os
abates e alienações, as amortizações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo
com o seguinte quadro:
Saldo em
01-Jan-2020
Custo
Programas de Computador
Total (1)

405 813,00
405 813,00

Total (2)

269 905,62
269 905,62

Depreciações acumuladas
Programas de Computador
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31 de Dezembro de 2020
Aquisições
Abates
/ Dotações
42 150,57
42 150,57

Transferências
-

-

-

-

Revalorizações
Total (1)-(2)

Saldo em
31-Dez-2020
405 813,00
405 813,00
312 056,19
312 056,19
93 756,81

Saldo em
01-Jan-2021
Custo
Programas de Computador

31 de Dezembro de 2021
Aquisições
Abates
/ Dotações

Transferências

Total (1)

405 813,00
405 813,00

76 009,08
76 009,08

-

-

Total (2)

312 056,19
312 056,19

52 757,30
52 757,30

-

-

Depreciações acumuladas
Programas de Computador

Revalorizações

Saldo em
31-Dez-2021

Total (1)-(2)

481 822,08
481 822,08
364 813,49
364 813,49
117 008,59

7. Financiamentos obtidos
Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são usualmente
reconhecidos como gastos à medida que ocorram.
Descrição

Corrente

Locações Financeiras
Empréstimos Bancários (Apoio COVID-19)
Contas caucionadas
Total

133 333,32
35 000,00
168 333,32

31-12-2021
Não Corrente
1 366 666,68
1 366 666,68

Total
1 500 000,00
35 000,00
1 535 000,00

31-12-2020
Não Corrente
1 500 000,00
50 000,00
50 000,00 1 500 000,00

Corrente

Total
1 500 000,00
50 000,00
1 550 000,00

Em 03/06/2020, foi concretizado, através do Millennium BCP, e com o aval de 80% do
valor, prestado pela Norgarante – Sociedade de Garantia Mútua, S.A. o financiamento de
1.500.000,00 € nas seguintes condições:







Prazo: 72 meses (6 anos), incluindo 18 meses de carência – 54 prestações
mensais;
Taxa de juro: Euribor 6 meses (zero se negativa);
Juros: mensais e postecipados;
Spread: 1,50%;
Comissão de gestão: 0,25% ao ano;
Garantias: Livrança em branco subscrita pela empresa mais garantia bancária
emitida pela SGM/Norgarante – Sociedade de Garantia Mútua S.A. para 80%,
sem aval ou garantia complementar (pessoal ou patrimonial);

A Entidade detém no Millennium BCP uma conta corrente caucionada com o limite de
crédito, autorizado, de 350.000 Euros tendo sido amortizado no exercício de 2021, o valor
correspondente, fixando no final do ano o montante de, apenas, 35.000 Euros.
8. Inventários
Em 31 de Dezembro de 2020 e de 2021 a rubrica “Inventários” apresentava os seguintes
valores:
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Descrição
Merca dori a s
Ma téri a s -pri ma s , s ubs i di á ri a s e de cons umo
Produtos Aca ba dos e i ntermédi os
Produtos e tra ba l hos e m curs o
Total

Inventário em
01-Jan-2020
308 548,34
308 548,34

Reclassificações
e regularizações
1 252 740,27
(7 922,14)
1 252 740,27
(7 922,14)
Compras

Inventário em
31-Dez-2020
297 146,41
297 146,41

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (2020)
Descrição
Merca dori a s
Ma téri a s -pri ma s , s ubs i di á ri a s e de cons umo
Produtos Aca ba dos e i ntermédi os
Produtos e tra ba l hos e m curs o
Total

1 256 220,06

Inventário em
31-Dez-2020
297 146,41
297 146,41

Reclassificações
e regularizações
1 236 950,61
1 236 950,61
Compras

Inventário em
31-Dez-2021
298 312,29
298 312,29

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (2021)

1 235 784,73

No período de 2021, foi constituída uma imparidade para inventários no montante de
30.329,35 €.
9. Rédito
Para os períodos de 2021 e 2020 foram reconhecidos os seguintes Réditos:
9.1 Vendas e Serviços Prestados
Descrição
Prestação de Serviços
Internamentos e consultas
Outras prestações de serviços

2021

Total

2020

6 716 598,65
23 370,00
6 739 968,65

6 508 571,27
18 600,00
6 527 171,27

2021
525,00
1 408,43
1 098,50
3 031,93

2020
11 540,49
110 490,00
41 682,85
163 713,34

9.2 Subsídios, doações e legados à exploração
Descrição
Subsidios - IEFP
Subsidios - IEFP (Apoio à Retoma - COVID-19)
Subsidios - Apoio Lay-off simplificado
Instituto Segurança Social IP
IAPMEI
Total

A rubrica inclui doações e, no ano de 2020, subsídios à retoma económica, em
compensação da diminuição da atividade, influenciada, negativamente, pelo estado de
pandemia.
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10. Imparidades, passivos contingentes e ativos contingentes
Imparidades
Nos períodos de 2021, foram constituídas as seguintes imparidades:
Descrição
Clientes
Inventários
Total

31-12-2021
(43 533,57)
(30 329,35)
(73 862,92)

31-12-2020
444,69
444,69

11. Gastos com o pessoal
O número médio efetivo de pessoas do quadro ao serviço da Entidade foi de 126.
Os gastos que a Entidade incorreu com os funcionários foram os seguintes:
Descrição
Remunerações Orgão Sociais
Remunerações ao Pessoal
Indemnizações
Encargos sobre as Remunerações
Seguros de Acidentes no Trabalho e
Doenças Profissionais
Gastos de Acção Social
Outros Gastos com o Pessoal
Total

2021

2020

1 704 321,75
28 310,00
361 246,79

1 539 420,31
302 772,24

16 338,68
6 875,64
896,00
2 117 988,86

12 686,30
7 255,74
1 451,02
1 863 585,61

12. Divulgações exigidas por outros diplomas legais
A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do DecretoLei 534/80, de 7 de novembro, encontrando-se regularizada, dentro dos prazos legalmente
estipulados.
Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei 411/91, de 17 de outubro, informase que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro
dos prazos legalmente estipulados.

13. Outras Informações
De forma a uma melhor compreensão das restantes demonstrações financeiras, são
divulgadas as seguintes informações.

36

Relatório & Contas 2021

13.1 Investimentos Financeiros
Nos períodos de 2021 e 2020, a Entidade detinha os seguintes “Investimentos
Financeiros”:
Descrição
Investimentos noutras empresas
Real Companhia Velha
Millennium bcp
Fundo Compensação Trabalho

31-12-2021

Total

31-12-2020

10 973,55
3 253,10
11 653,91
25 880,56

10 973,55
54 364,69
7 777,29
73 115,53

13.2 Clientes e Utentes
Para os períodos de 2021 e 2020 a rubrica “Clientes” encontra-se desagregada da seguinte
forma:
Descrição
Clientes e Utentes c/c
Clientes
Clientes e Utentes títulos a receber
Clientes
Adiantamento de Clientes
Clientes
Clientes e Utentes cobrança duvidosa/Tribunal
Clientes
Imparidades acumuladas
Clientes
Total

31-12-2021
1 454 420,54
1 454 420,54
(93 106,11)
(93 106,11)
92 520,70
92 520,70
(87 610,73)
(87 610,73)
1 366 224,40

31-12-2020
1 861 433,72
1 861 433,72
(106 327,17)
(106 327,17)
158 199,43
158 199,43
(46 907,16)
(46 907,16)
1 866 398,82

No período de 2021 e 2020 foram registadas as seguintes Imparidades/Reversões:
Descrição
Clientes
Total

31-12-2021
(43 533,57)
(43 533,57)

31-12-2020
444,69
444,69

13.3 Outros ativos correntes
A rubrica “Outros ativos correntes” tinha, em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a seguinte
decomposição:
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Descrição
Devedores por acréscimos de rendimentos
Faturação em curso SIGIC
Faturação em curso ADSE
Faturação em curso Outras entidades
Apoio à Retoma COVID
Outros acréscimos
Outros Devedores
Total

31-12-2021
191 633,64
37 178,76
64 963,43
63 424,55
26 066,90
154 045,10
345 678,74

31-12-2020
367 853,48
156 527,74
48 037,13
108 043,61
55 245,00
52 389,11
420 242,59

A rubrica “Devedores por acréscimos de rendimentos” regista a contabilização de atos
cirúrgicos que se encontram em curso no período contabilístico e que serão objeto de
faturação no período seguinte.

13.4 Diferimentos
Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, a rubrica “Diferimentos” englobava os seguintes
saldos:
Descrição

31-12-2021

Gastos a reconhecer
Diversos

31-12-2020

Total

23 914,13
23 914,13

11 422,19
11 422,19

Total

1 487,50
1 487,50

3 237,50
3 237,50

Rendimentos a reconhecer
Subsidios

13.5 Caixa e Depósitos Bancários
A rubrica de “Caixa e Depósitos Bancários”, a 31 de dezembro de 2021 e 2020,
encontrava-se com os seguintes saldos:
Descrição
Caixa
Depósitos à ordem
Depósitos a prazo
Total

31-12-2021
3 312,50
247 152,53
250 465,03

31-12-2020
1 512,22
1 202 110,30
1 203 622,52

13.6 Fundos Patrimoniais
Nos “Fundos Patrimoniais” ocorreram as seguintes variações:
Descrição
Fundos
Resultados transitados
Excedentes de revalorização
Outras variações nos fundos patrimoniais
Total
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Saldo em
01-Jan-2021
1 100 891,99
3 977 330,18
333 489,00
437 190,00
5 848 901,17

Aumentos
-

Diminuições
(585 527,27)
(208 215,00)
(793 742,27)

Saldo em
31-Dez-2021
1 100 891,99
3 391 802,91
125 274,00
437 190,00
5 055 158,90

Os excedentes de revalorização dizem respeito revalorização das obras de arte da
Irmandade. Não tendo sido possível efetuar esta revalorização através de entidade
independente as obras de arte foram registadas por um valor simbólico.
13.7 Fornecedores
O saldo da rubrica de “Fornecedores” é discriminado da seguinte forma:
Descrição
Fornecedores c/c
Total

31-12-2021
1 042 055,89
1 042 055,89

31-12-2020
1 172 636,83
1 172 636,83

13.8 Estado e Outros Entes Públicos
A rubrica de “Estado e outros Entes Públicos” está dividida da seguinte forma:
Descrição
Ativo
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas
Colectivas (IRC)

31-12-2021

Total
Passivo
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas
Singualres (IRS)
Segurança Social
Outros Impostos e Taxas
Total

31-12-2020

12 500,04

12 500,04

12 500,04

12 500,04

1 213,59

2 432,10

25 983,49

26 209,74

23 877,32
3 705,87
54 780,27

78 718,86
1 976,72
109 337,42

13.9 Outros Passivos Correntes
A rubrica “Outros passivos correntes” desdobra-se da seguinte forma:
Descrição
Pessoal
Fornecedores de Investimentos
Credores por acréscimos de gastos
Outros credores
Total

31-12-2021
34 424,91
49 784,14
2 004 575,89
819,98
2 089 604,92

31-12-2020
41 772,69
67 883,05
2 232 426,07
502,17
2 342 583,98

A rubrica “Outros credores” diz respeito aos valores das quotizações do sindicato e
execuções judiciais aos devedores de dezembro de 2021 a pagar em janeiro de 2022.
13.10 Fornecimentos e serviços externos
A repartição dos “Fornecimentos e serviços externos” nos períodos findos em 31 de
dezembro de 2021 e de 2020 foi a seguinte:
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Descrição
Subcontratos
Serviços especializados
Materiais
Energia e fluidos
Eletricidade
Combustiveis
Água
Deslocações, estadas e transportes
Serviços diversos (*)
Locações
Limpeza, higiene e conforto
Seguros
Comunicação
Outros
Total

2021
240 730,76
3 665 402,71
45 635,56
178 944,71
109 869,80
44 944,70
24 130,21
1 011,78
92 705,87
16 497,13
20 893,59
14 679,55
29 902,22
10 733,38
4 224 431,39

2021
336 877,67
3 351 180,29
54 316,50
185 786,74
108 402,05
49 333,84
28 050,85
1 648,47
96 020,97
16 812,64
22 317,55
8 518,81
20 702,98
27 668,99
4 025 830,64

Diferença
(96 146,91)
314 222,42
(8 680,94)
(6 842,03)
1 467,75
(4 389,14)
(3 920,64)
(636,69)
(3 315,10)
(315,51)
(1 423,96)
6 160,74
9 199,24
(16 935,61)
198 600,75

(*) Principais rubricas

13.11 Outros rendimentos
A rubrica de “Outros rendimentos” encontra-se dividida da seguinte forma:
Descrição
Rendimentos Suplementares
Descontos de pronto pagamento obtidos
Outros rendimentos e ganhos
Total

2021
164 842,75
4,73
114 440,51
279 287,99

2020
200 115,16
164 399,27
364 514,43

13.12 Outros gastos
A rubrica de “Outros gastos” encontra-se dividida da seguinte forma:
Descrição
Impostos
Descontos de pronto pagamento concedidos
Divídas incobráveis
Outros Gastos e Perdas
Gastos de caracter social
Total

2021
3 512,93
12 377,76
6 924,19
20 553,91
45 719,72
89 088,51

2020
3 203,08
9 388,90
1 487,00
21 820,61
31 785,77
67 685,36

A rubrica gastos de caracter social reflete os benefícios concedidos a Irmãos, médicos e
colaboradores desta Irmandade na área da saúde.
13.13 Resultados Financeiros
Nos períodos de 2021 e 2020 foram reconhecidos os seguintes gastos relacionados com
juros e similares:
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Descrição
Juros e gastos similares suportados
Juros suportados
Outros gastos e perdas de financiamento
Total
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros obtidos
Outros rendimentos similares
Total
Resultados financeiros

2021

2020

23 451,45
1,75
23 453,20

18 855,06
3,46
18 858,52

(23 453,20)

(18 858,52)

13.14 Acontecimentos após data de Balanço
Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo
nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2021.
Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram
outros factos relevantes suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.
Porto, 27 de Abril de 2022

A Mesa Administrativa
Maria Manuela Maia de Oliveira e Rebelo
Vítor Manuel Veloso da Silva
José Manuel Pereira Osório
Graça Cristina Oliveira Duarte da Silva Contente
António Pedro Pinto Nunes França do Amaral
Francisco Ribeiro da Silva
Victor Guilherme Barrosa Pereira Dias
Pedro Alexandre Ferreira Mendes Marinho Falcão
Fernando José Henriques Mizarela
Contabilista Certificado
Nuno Miguel de Sousa Magalhães
CC n.º 81754
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VIII. CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS
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IX.

PARECER DO DEFINITÓRIO
Relatório e Contas relativo ao exercício de 2021

Nos termos do art. 38.º, n.º 1, al. b), dos Estatutos da Venerável Irmandade de Nossa Senhora da Lapa, o
Definitório vem dar parecer sobre o Relatório e Contas relativo ao exercício de 2021.
Após a ação fiscalizadora desenvolvida, com base na verificação da observância da lei e do cumprimento dos
Estatutos, na verificação financeira, na apreciação do Relatório que sintetiza as atividades desenvolvidas em
2021, na apresentação das contas, através da verificação do Balanço, da Demonstração do Resultado, da
demonstração dos fluxos de caixa e do anexo às demonstrações financeiras, e após os esclarecimentos obtidos
com a Provedora da Irmandade, dá-se o seguinte parecer:
Parecer
A ação fiscalizadora desenvolvida permite concluir que o Relatório e Contas do exercício de 2021, proposto
pela Mesa Administrativa, satisfaz as disposições legais e estatutárias, reflete a atividade desenvolvida e a
situação financeira da Venerável Irmandade de Nossa Senhora da Lapa, pelo que se considera que:

Deve ser aprovado o relatório e contas do exercício de 2021;

Deve ser aprovada a proposta da Mesa Administrativa de aplicação do resultado líquido negativo do
exercício de -1.121.961,08€ (um milhão, cento e vinte e um mil, novecentos e sessenta e um euros e oito
cêntimos) para resultados transitados.
O presente parecer refere-se à análise das contas da Mesa Administrativa que cessou funções no final do ano
2021.
Registamos com agrado o início de funções a partir de janeiro de 2022 da Dra. Maria Teresa Ferreira Fonseca
Lousada, como Diretora Financeira, o que irá permitir uma gestão mais profissional e integrada de todas as áreas
da actividade da Irmandade.
Merece referência positiva a eliminação de duas das quatro reservas apontadas há já alguns anos pelos auditores
e a firme vontade da Mesa de até ao final do corrente ano eliminar as duas restantes.
De salientar a reactivação do serviço de Imagiologia que estava desativado desde 2020 e que se prevê entre em
funcionamento em setembro / outubro 2022, bem como as fortes diligências em curso, no sentido de encontrar
uma parceria para a gestão do Hospital.
O Definitório aprovou por unanimidade um voto de confiança à nova Mesa e a toda a equipa de gestão.
Porto, 14 de junho de 2022
Francisco Manuel Pinto Oliveira Ortigão de Oliveira (Dr.)
Francisco José Marques dos Santos Carvalho (Eng.)
João António Bahia de Almeida Garrett (Dr.)
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