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I. APRESENTAÇÃO 

 
A Venerável Irmandade de Nossa Senhora da Lapa é uma instituição criada no âmbito da Igreja 

Católica, pessoa jurídica canónica de natureza pública, que adquiriu personalidade jurídica civil 

mediante participação escrita da sua ereção canónica, feita pelo Ordinário Diocesano aos 

serviços competentes, encontrando-se registada como IPSS nos termos legais, sendo constituída 

por todos os Irmãos que, pertencendo à Igreja, aceitem os deveres que nos seus Estatutos se 

encontram consignados. 

 

 

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 a 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: 
 

• 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. 



 

5 

 

 

APONTAMENTO HISTÓRICO 

 
 

Embora este Relatório e Contas respeite ao ano de 2019, vai ser discutido e aprovado em 2020. 

Pelo que se justifica que, no ano em que em Portugal e na nossa cidade se comemora o 2.º 

Centenário da Revolução Liberal, o apontamento histórico seja dedicado a essa temática.  

A Irmandade de Nossa Senhora da Lapa não esteve diretamente implicada na revolta liberal de 

1820, não obstante a proximidade geográfica com o Campo de Santo Ovídio onde a revolta 

eclodiu na madrugada de 20 de Agosto. Mas indiretamente tem alguma ligação. Desde logo 

porque alguns vultos do liberalismo jazem no seu Cemitério: José Ferreira Borges, membro do 

Sinédrio e autor do primeiro Código Comercial Português; Parada Leitão, um dos «bravos do 

Mindelo»; Frei Manuel de Santa Inês, Bispo Eleito do Porto; o Coronel Pacheco, herói do Cerco 

do Porto. 

Mas a principal e indelével ligação da Irmandade da Lapa ao Liberalismo está no facto de ter à 

sua guarda o coração de D. Pedro IV, o dador da Carta Constitucional (1826) e o grande herói 

do Cerco do Porto (1832-33) , que na véspera da sua morte fez doação do seu coração à cidade 

do Porto. O coração foi entregue à Irmandade da Lapa, por ordem da Rainha Dona Maria II, 

em 7.2.1835 e para o tumular foi construído na Igreja o mausoléu, a expensas da Câmara 

Municipal do Porto, inaugurado em 1837. Ao longo do século XIX e parte do XX, o templo da 

Lapa foi a escola onde anualmente, no dia 24 de setembro, se ensinava a valia e a importância 

da Liberdade pela voz dos famosos oradores sagrados, convidados para pregar nas exéquias por 

D. Pedro IV.  

 

 

  

Francisco Ribeiro da Silva  
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II. ÓRGÃOS SOCIAIS 

 

Quadriénio 2018/2021 

 

 

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 
 

Presidente                 - Luís Fernando Barroso Machado e Costa (Dr.)  

Vice – Presidente - Nuno Miguel de Jesus Lopes Matos (Dr.) 

Secretários  - Ana Catarina Maia de Oliveira e Sá Rebelo (Dra.) 

     - Jacqueline Maria do Amaral Leal Ribeiro Machado e Costa (Dra.) 

 

DEFINITÓRIO 

Presidente           - João Amador Hardman Marques da Silva (Dr. 

Secretários  - Francisco Manuel Pinto Oliveira Ortigão de Oliveira (Dr.) 

- Francisco José Marques dos Santos Carvalho (Eng.) 1 

SUBSTITUTOS    - Maria Amaral Leal Ribeiro Machado e Costa 

 

MESA ADMINISTRATIVA 

 

Provedor  - Francisco José Gomes de Sousa Lopes (Dr.) 

Vice – Provedor - Vítor Manuel Veloso da Silva (Dr.) 

Tesoureiro  - Rui Manuel Cristelo Almeida d’Eça 

1.º Secretário - Pedro António Esteves da Fonseca Araújo 

2.º Secretário - António Araújo Soares Vieira 

Vogais   - David Ribeiro Rocha Martins (Dr.) 

- Francisco Ribeiro da Silva (Prof. Doutor) 

  - Maria Manuela Maia de Oliveira e Rebelo (Dra.) 

  - Vítor Guilherme B. Pereira Dias 

 

SUBSTITUTOS  

- António Pedro Pinto Nunes França Amaral (Dr.) 

- Artur Clemente Gomes de Sousa Lopes (Eng) 

- Luís Alfredo Gomes da Rocha 

- Luis Filipe Almeida d’Eça Cardoso da Silva (Arq,) 

- Pedro Nuno Almendra Correia de Almeida d’Eça (Dr.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Cooptado por demissão da Prof. Doutora Maria de Fátima Sousa Basto Vieira Melo Costa, a pedido da própria  
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III. IRMANDADE 

 

 

1. ASSEMBLEIAS GERAIS 

 
A assembleia-geral ordinária reuniu duas vezes, em 28 de abril para a “Apreciação do 

Relatório e Contas do Exercício de 2018” e “Deliberações sobre a proposta de aplicação de 

resultados”, e em 24 de novembro para “Apreciação e votação do Orçamento e Plano de Ação 

para o ano de 2020”, tendo aprovado todos os documentos por unanimidade. 

 

2. MOVIMENTO DE IRMÃOS 

 
No ano de 2018 foram admitidos 2 Irmãos de 1.ª classe e 34 de 3.ª classe.  

Registamos com pesar o falecimento de 39 Irmãos. 

Que o Senhor Lhes dê o eterno descanso. 

 

3. JANTAR DE NATAL 

 
Como nos anos anteriores, em dezembro, na Galeria dos Retratos da Irmandade da Lapa, 

sita na Igreja da Lapa, reuniram-se os colaboradores de todas as valências da Irmandade, bem 

como médicos e demais profissionais de saúde, na ceia de Natal em espirito de confraternização. 

 

 

4. 115 ANOS DO HOSPITAL DA LAPA 
 

No dia 28 de setembro, para assinalar o 115.º aniversário do Hospital da Lapa, teve lugar, 

na Igreja da Lapa, uma cerimónia religiosa evocativa, com reconhecimento a todos os 

funcionários que dedicadamente ali exercem a sua atividade.  

 

 

5. SOLIDARIEDADE SOCIAL 

 
A cultura de solidariedade, conjugada com a doutrina social da Igreja, é preservada e 

alimentada pela  Mesa Administrativa.  

Neste âmbito são concedidos diversos apoios e benefícios que, no ano 2019, representaram 

52.601,94 € para além do complemento diário a refeições, prestado a todos os funcionários. 
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IV.  ÁREAS DE ATIVIDADE 

 

1. HOSPITAL 
 

Em 2019 o Hospital da Lapa comemorou 115 anos de existência ao serviço da saúde e bem 

estar das populações sob a direção clínica do Dr. Vitor Veloso, coadjuvado pelo Dr. David 

Martins, Diretor Clínico Adjunto. 

 

O Hospital da Lapa tem como missão: a promoção da saúde, a prestação de cuidados 

personalizados, cirúrgicos e de medicina, especializados e diferenciados. 

O objetivo primordial é contribuir para o bem-estar físico, mental e social da pessoa humana, 

em obediência dos valores da Venerável Irmandade de Nossa Senhora da Lapa, constituindo-

se o Hospital da Lapa uma unidade hospitalar privada de referência na cidade do Porto e no 

Norte do Pais. 

É ainda objetivo a prestação de cuidados de saúde, personalizados, humanizados e de 

qualidade, assentes em critérios de responsabilidade e eficiência. 

A atividade do Hospital da Lapa neste exercício registou uma melhoria consolidada no que 

diz respeito a cirurgias realizadas, partos e internamentos. 

A atividade relacionada com o SIGIC encontra-se a evoluir positivamente, procurando-se 

aumentar a produtividade e o tempo de resposta.  

 

 

 1.2.    Centro de Consultas 

 
O Centro de consultas é dirigido pelo Dr. David Martins, Diretor Clínico Adjunto. 

 

A preocupação constante na melhoria, diversidade e no maior número de serviços prestados 

tem determinado que o movimento e o número de especialidades e de especialistas continue a 

crescer.  

Os Centros de Medicina Sexual, Cardiologia e Urologia, que engloba a litotrícia, situados 

num recentemente renovado e atualizado espaço, encontram-se em franca expansão. 

O movimento do Centro de Consultas Permanente registou um acréscimo, quer no número 

de doentes quer na colaboração de médicos. 

O serviço de atendimento saúde da Companhia de Seguros GENERALI, que funciona em  

espaço próprio, tem registado um acréscimo consolidado nos serviços prestados. 
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1.4.    Recursos Humanos  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1.5. Recursos materiais 

 
Tem sido dada uma especial importância à manutenção preventiva e corretiva das 

instalações e em todos os equipamentos médicos e não médicos, bem como à aquisição de 

novos equipamentos e a atualização na área informática, provocando um investimento, 

concluído em 2019, de 169.319,16 €.  

 

 

1.6. Formação 
 

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. No 

ano 2019 foram levadas a cabo diversas ações de formação no setor administrativo e nos 

serviços de saúde. 

 

1.7.  Avaliação do grau de satisfação dos clientes 
  

 

A gestão das reclamações, sugestões e elogios é um processo fundamental na melhoria 

contínua dos serviços, quer no que respeita ao seu funcionamento interno, quer no que à eficácia 

e eficiência dos serviços prestados diz respeito. 

Da análise dos dados relativos ao ano 2019 constata-se que o tempo de resposta é adequado 

e que tem sido dada resposta às solicitações externas, como demonstram os resultados obtidos 

nos elogios manifestados.  

Pode assim concluir-se que o Hospital da Lapa continuamente implementa 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. 

 

Médicos  - 330 

 

Outros Profissionais de saúde  - 84 

 

 

Outras categorias profissionais  108 
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2. IGREJA 

 
2.1. Recursos humanos 

 

Num total de oito, sendo 3 sacerdotes, sacristão, mestre-capela, administrativo, auxiliar 

e guarda. 

 

 

 

2.2. Atividade desenvolvida 

 

Ao longo do ano de 2019 a Igreja de Nossa Senhora da Lapa acolheu milhares de pessoas, 

que, de perto e de longe, vieram para alimentar a sua fé e cultura, prestar culto a Nossa Senhora 

da Lapa e visitar a Igreja pelo seu património. 

A Comunidade da Lapa foi servida pela Reitoria constituída pelos Padres Agostinho Manuel 

Ribeiro Pedroso, Reitor, António Ferreira dos Santos, Reitor Emérito e a colaboração do Frei 

Manuel Amorim Barreiro, Franciscano, que presta apoio espiritual aos colaboradores e doentes 

do Hospital, assim como celebra missa na Capela. 

 

 

 

2.2.1. Culto 

 
 Celebrações 

No decurso de 2019, foram celebradas 1375 missas e feitas celebrações de 30 Casamentos, 

34 Batizados e 221 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 5, com a sua habitual 

solenidade, para a qual concorreram algumas centenas de pessoas nos dias antecedentes com a 

oferta de flores para ornamentação festiva da Igreja.  

A Missa Solene da Festa foi presidida pelo Sr. Reitor Agostinho Manuel Ribeiro Pedroso 

e a Solene Oração de Vésperas da Liturgia das Horas foi presidida pelo Sr. Bispo do Porto, D. 

Manuel Linda, e cantada pelas crianças e pelos jovens da Catequese da Lapa e pelo Coro de 

Assembleia, coro este, criado para este propósito e era constituído por elementos de outros 

coros da Igreja da Lapa e fieis que frequentam a Igreja da Lapa. 

 A Missa das 18:15 foi antecipada para às 17:30, sendo esta a Missa Festiva. Seguida de 

Terço Solenizado e Devoção a Nossa Senhora. 
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Mês de Maria 

Durante o mês de Maio foi rezado diariamente o Terço na Igreja de Nossa Senhora da Lapa, 

sendo presidido, metade das vezes, por famílias da comunidade. 

 

Procissão das Velas 

No dia 12 de Maio, em união com os peregrinos de Fátima, houve recitação do terço 

seguido pela habitual procissão das velas com o andor da Nossa Senhora de Fátima, com 

paragem no hospital, em união com os doentes. 

 

Primeira Comunhão, Comunhão Solene, Crisma  

A Primeira Comunhão realizou-se no dia 12 de maio e a Comunhão Solene no dia 19 do 

mesmo mês, ambas na Missa das 10 horas.  

 

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 que foi presidida pelo Sr. D. Rui Valério, Bispo das Forças Armadas e de Segurança. 

 

Missa dos Fiéis Defuntos da Guarnição Militar do Porto 

No dia 6 de Novembro, pelas 09 horas, a Guarnição Militar do Porto realizou uma Eucaristia 

em Homenagem aos Fiéis Defuntos que e foi presidida pelo Sr. D. Rui Valério, Bispo das 

Forças Armadas e de Segurança, na Igreja da Lapa. 

A Mesa Administrativa esteve presente nestes importantes atos, associando-se e 

manifestando o apoio incondicional. 

 

Bênção das Grávidas 

No dia 8 de Dezembro, dia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, pelas 12 horas, na 

Igreja da Lapa, foi celebrada uma Eucaristia por intenção de todas as mães e Bênção das 

Grávidas, estando presentes cerca de duas dezenas de futuras mães. 

 

Missa Anual da Servilusa  

No dia 30 de Dezembro, pelas 10 horas, realizou-se a Eucaristia anual por todos os 

falecidos que a Servilusa efetuou o seu serviço fúnebre e foi presidida pelo Sr. Reitor Pe 

Agostinho Manuel Ribeiro Pedroso na Igreja da Lapa. 

 

 

2.2.2. INSTITUIÇÕES 
 

Na Igreja de Nossa Senhora da Lapa funcionaram as seguintes instituições: 

 

Ministros Extraordinários da Comunhão: 12 

Acólitos: 53 

Catequese: 54 crianças e jovens inscritos no período 2018/2019. 
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Conferência de S. Vicente de Paulo, com 11 Confrades, distribuiu mensalmente o “Pão 

de Santo António” e outros produtos alimentares, entre outras atividades, das quais se 

destacaram o passeio anual com os seus protegidos no mês de Maio e o habitual peditório de 

Natal em Dezembro.  

 

LACIL (Liga dos Amigos da Cultura da Igreja da Lapa) que promoveu eventos culturais, 

nomeadamente Concertos de Órgão, na Igreja de Nossa Senhora da Lapa. É constituída, neste 

momento, por 76 sócios.  

Coros que animaram a Liturgia: Coro Polifónico da Lapa, Coro da Catequese e Coro 

Masculino da Igreja da Lapa. 

 

2.2.3. CONCERTOS 

 

Ao longo do ano foram vários os concertos que animaram a vida cultural da Igreja da Lapa e 

da Cidade do Porto. 

- Concerto de Coro de Câmara e Solistas da ESMAE, 17 de Janeiro de 2019 às 21:30. 

- Concerto do Conservatório de Música do Porto, 08 de Março de 2019 às 21:30. 

- Concerto para Órgão e Cordas da Academia Costa Cabral, 16 de Março de 2019 às 

21:30. 

- Concerto de Páscoa da Academia de Música de Costa Cabral, 12 de Abril de 2019 às 

21:30 Horas. 

- Recital de Canto e Órgão em Honra de Nossa Senhora da Lapa,06 de Maio de 2019 às 

18 Horas. 

- Concerto do Coro de Câmara do Lafayette College Choir, 05de Junho de 2019 às 21:30 

Horas. 

- Concerto de Guitarras do Curso de Música Silva Monteiro, 08 de Junho de 2019 às 

21:30 Horas. 

- Concerto Solidário de Coro e Órgão, 05 de Julho de 2019 às 21:30 Horas. 

- Concerto de música Quinteto e Solista, 27 de Outubro de 2019 às 16 Horas. 

- Concerto de Natal da Igreja da Lapa, 13 de Dezembro de 2019 às 21:30 
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3. CEMITÉRIO 
 

O Cemitério da Lapa é o mais antigo cemitério romântico português, e foi construído em 

resposta à epidemia de cólera que matou muitos portuenses aquando do Cerco do Porto.  

Nele estão sepultados várias personalidades, como José Ferreira Borges, Marques da Silva, D. 

Manuel de Santa Inês, Marques de Oliveira, Arnaldo Gama, Soares de Passos e Camilo Castelo 

Branco. Este, em jeito de último desejo, escreveu a João António de Freitas Fortuna, 

confessando «que aspirava fervorosamente ser sepultado no seu jazigo na Lapa…».  

Desde 2011 o Cemitério encontra-se sob gestão da SERVILUSA, Agências Funerária S.A., 

tendo sido, em 2014, inaugurado o forno crematório. 

Como no passado, no dia dos Fieis Defuntos a Irmandade homenageou todos os Irmãos 

falecidos.  
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4.  CULTURA E PATRIMÓNIO CULTURAL 

 

 

4.1. Serviços culturais e de arquivo histórico 
 

No ano de 2019 a Venerável Irmandade de Nossa Senhora da Lapa deu seguimento aos Serviços 

Culturais e de Arquivo Histórico, consolidando desta forma a sua atividade cultural. 

Visitas Orientadas 

Desde 2014 que se realizam visitas orientadas à Irmandade de Nossa Senhora da Lapa, sob 

marcação. No ano de 2019 – de janeiro a dezembro – registaram-se 25 visitas orientadas num 

total de 1007 visitantes, excluindo as visitas livres à Igreja e Cemitério da Lapa. 

As visitas orientadas são procuradas sobretudo pelos agrupamentos escolares do Grande Porto, 

atendendo a que a história secular da Irmandade, faz parte do programa curricular dos 6.º, 8.º e 

11.º anos de escolaridade, mas também por universidades seniores, instituições culturais e 

sociais, e associações recreativas da cidade.  

Houve ainda uma acentuada procura por parte de estrangeiros, sobretudo oriundos do Brasil, 

Espanha e França, por influência de guias turísticos, da imprensa nacional e das redes sociais. 

Arquivo 

O serviço de arquivo, através do correio eletrónico, teve capacidade de dar resposta a grande 

parte dos 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.  

 

Site e Redes Sociais (Facebook e Instagram) 

Ao longo de ano de 2019, o site da Irmandade apresentou um crescimento de 21%.  

No que diz respeito ao Facebook, durante o período de 1 de janeiro a 31 de dezembro, a página 

apresentou um crescimento de 15,6% e o número de seguidores aumentou 16%. 

O Facebook da Irmandade da Lapa está classificado com 4,9/5. 

No Instagram, rede social que cativa o público jovem, conta até à data com um total de 580 

seguidores. Os conteúdos publicados nesta rede social tendem a ser diferentes dos conteúdos 

publicados noutras redes sociais. O número crescente mensal de seguidores no Instagram pode 

querer demonstrar a procura crescente por outro tipo de conteúdos mais imediatos e interativos. 

 

 

 

Outras Iniciativas 

 

IV Ciclo de Visitas ao Cemitério da Lapa 

1 de junho, sábado | 10h30 – Os Liberais | por Germano Silva 
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15 de junho, sábado | 21h30 – Por entre mestres pedreiros e canteiros |por Francisco 

Queiroz 

6 de julho, sábado | 10h30 – Percursos transatlânticos da burguesia portuense | por Jorge 

Ricardo Pinto 

13 de julho, sábado |21h30 – Simbologia Maçónica | por Sérgio Veludo 

20 de julho, sábado | 18h30 – Estatuária Romântica | por Francisco Queiroz 

8 de setembro, domingo | 10h30 – Um cemitério nos Caminhos de Santiago | por Joel Cleto 

Com mais uma edição do Ciclo, a Verenável Irmandade de Nossa Senhora da Lapa 

revigorou a concretização dos objetivos a que se tinha proposto aquando da primeira edição de 

visitas ao Cemitério da Lapa, estimar e difundir o seu património edificado classificado, 

materializando dessa forma o seu reconhecimento como Monumento de Interesse Público 

(2013). As seis visitas calendarizadas decorreram com êxito. Os temas e os guias estimularam 

a curiosidade do público nacional e estrangeiro, o que demonstrou, uma vez mais, a 

legitimidade do projeto, ampliando desta forma, e à semelhança de anos anteriores, o valor à 

oferta turística da cidade. 

 

Exposição "A luz que mais brilha - Custódias de prata da cidade do Porto" 

No dia 25 de outubro, no MMIPO, foi inaugurada a exposição "A luz que mais brilha 

- Custódias de prata da cidade do Porto", promovida pela Santa Casa da Misericórdia do Porto 

e pelas Ordens Terceiras, Irmandades marianas e CRP da Universidade católica Portuguesa. 

O Comissário da exposição foi o Prof. Gonçalo Vasconcelos e Sousa, Provedor da 

Ordem de S. Francisco. A estas peças juntaram-se o Cálice da Confiança da Misericórdia do 

Porto e o Cálice da UCP-Porto. Foi também editada uma publicação temática que contou com 

a participação do Sr. Prof. Ribeiro da Silva.  

 

Rota Camiliana 

Desde 2017 que a Irmandade da Lapa integra a Rota Camiliana, uma rota turística em 

torno da vida e obra do romancista Camilo Castelo Branco, constituída pelo Município de Vila 

Nova de Famalicão, o Município do Porto, a Direção Regional de Cultura do Norte, a 

Irmandade da Lapa, o Centro Português de Fotografia e a Livraria Lello. 

No ano de 2019, para além de visitas escolares no âmbito desta rota, a Irmandade da Lapa 

recebeu no dia 11 de outubro, a edição número 5 dos Encontros Camiliano de São Miguel de 

Seide. Neste dia, este grupo de visitantes puderam visitar o jazigo onde está sepultado Camilo 

Castelo Branco, bem como vislumbrar alguns objetos do escritor em uma exposição 

especialmente montada para a ocasião. 

O Centro de Estudos Camilianos, presidido pelo Sr. Dr. Manuel Oliveira, tem procurado 

divulgar a obra de Camilo Castelo Branco, organizando visitas guiadas. 

Em conjunto com o Município de Famalicão foi apresentada uma candidatura ao Norte 2020 

para a Rota Camiliana. 
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Homenagem aos Bispos do Porto, Irmãos Beneméritos 

Por iniciativa da Mesa Administrativa e com a colaboração de Irmãos, foram retratados a óleo, 

pele Mestre António Bessa, os Irmãos Beneméritos e anteriores Bispos do Porto D. Manuel 

José Macário do Nascimento Clemente e D. António Francisco dos Santos e o atual Bispo do 

Porto, D. Manuel Linda, cujos retratos estão expostos na Galeria dos Retratos. 

 

 

Rota PORTO LIBERAL 

O projeto ROTA PORTO LIBERAL arrancou no ano de 2017, no dia 8 de julho, com o objetivo 

de apresentar percursos culturais e turísticos diferentes. Neste projeto são parceiros a Santa 

Casa da Misericórdia do Porto com o Museu e Igreja da Misericórdia do Porto, 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 e a Direção Regional de 

Cultura do Norte.  

No ano de 2019, e no âmbito dos 190 anos do enforcamento de doze personalidades afetas ao 

regime liberal, a Rota PORTO LIBERAL lançou um desafio à revista O Tripeiro: publicar um 

artigo, na sua edição mensal, dedicado a cada um dos mártires – “12 meses, 12 mártires”. O 

desafio foi muito bem aceite por parte da revista e todos os meses, durante todo o ano de 2019, 

saiu um artigo com a chancela da rota, de doze autores diferentes. 

Ainda no âmbito dos 190 anos do enforcamento dos dozes mártires da liberdade, a Rota PORTO 

LIBERAL promoveu no dia 12 de outubro, uma visita pela cidade do Porto. Este percurso teve 

como objetivo principal o “revisitar” dos principais locais que testemunharam este episódio 

histórico. 

No dia 28 de setembro a Rota PORTO LIBERAL participou nas Jornadas Europeias do 

Património com uma visita orientada aos Jardins do Parque de Nova Sintra (conjuntamente com 

as Águas do Porto), ao Cemitério do Prado do Repouso e ao Museu Militar do Porto. 

No dia 2 de novembro, nos espaços da Igreja da Lapa, a Rota PORTO LIBERAL recebeu o 

conceituado escritor brasileiro Paulo Rezzutti, autor das obras “D. Pedro IV, a história não 

contada. O homem revelado por cartas e documentos inéditos” e “D. Pedro II, a história não 

contada”. Neste encontro ficou patente a vontade de ambas as partes em trabalhar 

conjuntamente num futuro próximo. 
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IV. NOTAS FINAIS 

A Mesa Administrativa tem procurado a sustentabilidade da Venerável Irmandade de Nossa 

Senhora da Lapa. Os resultados finais devem ser analisados considerando o grande esforço de 

investimento que tem vindo a ser realizado, de forma a consolidar a posição no sector da saúde. 

A confiança e o mandato que os Irmãos e Irmãs concederam à Mesa Administrativa e demais 

órgãos sociais é um sinal que devemos continuar a protagonizar este tempo de reformas na 

mudança e preparação da Irmandade da Lapa para este século. 

Expressamos a nossa gratidão ao Reitor Emérito, Rev. Cónego Ferreira dos Santos pela útil 

colaboração prestada, assim como ao atual Reitor Reverendo Agostinho Pedroso. 

A todos os membros da Direção Clínica do Hospital da Lapa deixamos uma palavra de 

reconhecimento pela atividade desenvolvida, assim como a todos os médicos e demais 

profissionais de saúde. 

Também uma palavra de agradecimento aos nossos colaboradores e colaboradoras, sem os 

quais este trabalho não seria possível.  

Aos Irmãos e Irmãs da Irmandade da Lapa um sentido agradecimento pela confiança 

permanentemente demonstrada em vários momentos. 

A Sua Excelência Reverendíssima D. Manuel Linda, Bispo do Porto, o nosso muito obrigada. 

Um agradecimento institucional a todos os nossos Parceiros, em especial aos Municípios do 

Porto e de V. N. de Famalicão, à Direção Regional da Cultura do Norte, à Administração 

Regional de Saúde, à Entidade Reguladora da Saúde, ao Museu Nacional Soares dos Reis, ao 

Exército português, ao Museu Militar do Porto, ao Museu e Igreja da Misericórdia do Porto, à 

Casa de Camilo, ao Centro Português de Fotografia, à Livraria Lello, à Servilusa, às Instituições 

Congéneres, a todas as Autoridades Civis e Militares e à Comunicação Social a quem 

agradecemos o apoio e a cordialidade das relações que connosco mantiveram. 

Um reconhecimento à Santa Casa da Misericórdia do Porto e  às Instituições congéneres, 

Ordens do Carmo, S. Francisco, Trindade e Terço pelo espirito de colaboração atualmente 

existente, assim como á Universidade Católica, Porto . 
 

 

VI. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS 

 

Considerando que, relativamente à aplicação dos resultados líquidos de cada exercício 

económico, não há, por parte do Centro Distrital da Segurança Social do Porto, qualquer 

orientação ou recomendação e que os nossos Estatutos são omissos nesta matéria, propõe-se 

que o Resultado líquido, negativo, do exercício de 2019, no montante de € 376.929,61€ seja 

transferido para a conta de Resultados transitados. 
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VII. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A Mesa Administrativa, aquando da aprovação das contas do exercício de 2019, 

considera ser de salientar o seguinte: 

 

No que se refere aos proveitos verificou-se que as prestações de serviços registaram um 

aumento, face ao ano anterior, de 6%. 

 

Também à rubrica de subsídios, doações e legados à exploração foi registado, 

essencialmente, um aumento do montante de 150.000 Euros referente a duas futuras frações 

comerciais legadas à Venerável Irmandade de Nossa Senhora da Lapa. 

 

Na rubrica de Outros rendimentos verificou-se um decréscimo de 84%, sendo esta 

variação, ocasional devido à mais valia registada em 2018, no montante de 1.265.325,70 Euros. 

 

No que se refere os custos incorridos verificou-se uma diminuição generalizada durante o 

período de 2019, destacando-se as seguintes rubricas: 

 

• Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas, registou um decréscimo de 9%. 

• Fornecimentos e serviços externos, registaram uma diminuição de 97.539,88 euros. 

 

Apenas se verificou um aumento residual, nos Gastos com o pessoal, que se deveu, 

essencialmente, à atualização salarial, por influência do novo salário mínimo nacional. 

 

Destacam-se também os investimentos efetuados e concluídos no Hospital, nomeadamente 

a remodelação das instalações do Centro Médico de Diagnóstico e a Aquisição de Focus para 

as salas do Bloco Operatório, totalizando, estes investimentos, o valor de 169.319,16 Euros.  

 

Ainda de salientar o esforço realizado na diminuição dos valores em divida, quer, a 

fornecedores e prestadores de serviços, assim como a instituições de crédito. 

 

 

VIII. ACONTECIMENTOS SUBSEQUENTES 

 

Após o encerramento das contas referente ao exercício de 2019, em 19 de março de 

2020, verificou-se a declaração, oficialmente, do estado de emergência devido à pandemia 

COVID-19.  

 

Até essa data a atividade da Instituição vinha a decorrer com normalidade, notando-se 

uma evolução positiva quer pelo acréscimo de consultas e de internamentos. 

 

Com a declaração do estado de emergência notou-se uma quebra acentuada na faturação 

(superior a 40%) devido ao cancelamento de consultas e cirurgias por parte de utentes e  
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médicos. Esta quebra levou a Instituição a recorrer à medida de apoio Lay-off 

simplificado, durante 3 meses. 

 

Atualmente tem-se vindo a verificar o acréscimo de proveitos pelo que se conclui que 

apesar dos constrangimento e dificuldades que esta situação originou, a continuidade da 

atividade não está posta em causa, encarando-se, inclusivamente, o acréscimo de investimentos, 

essencialmente na área clínica, com predominância nos blocos operatórios. 

 

 

Porto, 16 de junho de 2020 

A Mesa Administrativa  
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IX.   DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 

Balanço 
 

 

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 Unidade Monetária: Euros

31-12-2019 31-12-2018

Ativo

Ativo não corrente

Ativos fixos tangíveis 5 5 322 484,81         5 530 134,09         

Bens do património histórico e cultural 5 1 340 409,27         1 336 191,17         

Ativos intangíveis 6 135 907,38             178 109,59             

Investimentos financeiros 13.1 70 016,13                67 997,86                

Subtotal 6 868 817,59         7 112 432,71         

Ativo corrente

Inventários 8 308 548,34             356 858,93             

Créditos a receber 13.2 1 725 231,40         1 536 531,94         

Estado e outros Entes Públicos 13.8 10 500,00                10 500,00                

Diferimentos 13.4 23 479,81                10 223,30                

Outros ativos correntes 13.3 625 649,41             1 043 285,27         

Caixa e depósitos bancários 13.5 542 254,25             782 251,54             

Subtotal 3 235 663,21         3 739 650,98         

Total do Ativo 10 104 480,80      10 852 083,69      

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Fundos patrimoniais

Fundos 13.6 1 100 891,99         1 100 891,99         

Excedentes técnicos -                                -                                

Reservas -                                -                                

Resultados transitados 13.6 4 354 259,79         4 278 446,52         

Excedentes de revalorização 13.6 333 489,00             333 489,00             

Outras variações nos fundos patrimoniais 13.6 437 190,00             437 190,00             

6 225 830,78         6 150 017,51         

Resultado Líquido do período (376 929,61)           76 044,27                

Total do fundo do capital 5 848 901,17         6 226 061,78         

Passivo

Passivo corrente

Fornecedores 13.7 1 306 190,61         1 532 073,86         

Estado e outros Entes Públicos 13.8 69 419,93                73 954,20                

Financiamentos obtidos 7 330 000,00             419 268,41             

Diferimentos 13.4 29 899,60                1 678,74                   

Outras passivos correntes 13.9 2 520 069,49         2 599 046,70         

Subtotal 4 255 579,63         4 626 021,91         

Total do passivo 4 255 579,63         4 626 021,91         

Total dos fundos patrimoniais e do passivo 10 104 480,80      10 852 083,69      

Porto, 31 de dezembro 2019

O CONTABILISTA CERTIFICADO N. 81754

Datas
NotasRUBRICAS

A MESA ADMINISTRATIVA
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Demonstração dos Resultados por Naturezas 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 Unidade Monetária: Euros

2019 2018

Vendas e serviços prestados 9.1 7 967 103,71         7 497 173,64         

Subsídios, doações e legados à exploração 9.2 168 695,90             5 253,19                   

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 8 (1 392 045,15)        (1 523 910,83)        

Fornecimentos e serviços externos 13.10 (4 918 835,12)        (5 016 375,00)        

Gastos com o pessoal 11 (1 990 815,03)        (1 981 288,43)        

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 13.2 3 286,99                   25 829,13                

Outros rendimentos 13.11 254 340,20             1 561 589,68         

Outros gastos 13.12 (85 898,08)               (91 443,38)               

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 5 833,42                   476 828,00             

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 5;6 (371 606,62)            (384 553,67)            

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) (365 773,20)            92 274,33                

Juros e gastos similares suportados 13.13 (11 156,41)               (16 230,06)               

Resultados antes de impostos (376 929,61)            76 044,27                

Imposto sobre o rendimento do período -                                -                                

Resultado líquido do período (376 929,61)            76 044,27                

Porto, 31 de dezembro 2019

O CONTABILISTA CERTIFICADO N. 81754

Notas
PERÍODOS

RENDIMENTOS E GASTOS

A MESA ADMINISTRATIVA
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Demonstração dos Fluxos de Caixa 

 
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 Unidade Monetária: Euros

2019 2018

Fluxos de caixa das actividade operacionais - método directo

Recebimentos de clientes e utentes 8 546 806,27              8 600 414,84              

Pagamentos de subsídios -                                     -                                     

Pagamentos de apoios -                                     -                                     

Pagamentos de bolsas -                                     -                                     

Pagamento a fornecedores (6 673 801,46)             (7 532 700,17)             

Pagamentos ao pessoal (1 977 844,79)             (1 953 794,31)             

Caixa gerada pelas operações (104 839,98)                 (886 079,64)                 

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento -                                     -                                     

Outros recebimentos/pagamentos 163 698,76                  2 614,35                        

Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) 58 858,78                     (883 465,29)                 

Fluxos de caixa das actividade de investimento

Pagamentos respeitantes a:

Ativos fixos tangíveis (196 412,98)                 (228 690,82)                 

Ativos intangíveis -                                     (81 149,79)                    

Investimentos financeiros (2 018,27)                       (1 475,55)                       

Outros Ativos -                                     -                                     

Recebimentos provenientes de: -                                     -                                     

Ativos fixos tangíveis -                                     2 000 000,00              

Ativos intangíveis -                                     -                                     

Investimentos financeiros -                                     -                                     

Outros Ativos -                                     -                                     

Subsídios ao investimento -                                     -                                     

Juros e rendimentos similares -                                     -                                     

Dividendos -                                     -                                     

Fluxos de caixa das actividade de investimento (2) (198 431,25)                 1 688 683,84              

Fluxos de caixa das actividade de financiamento

Recebimentos provenientes de:

Financiamentos obtidos -                                     -                                     

Realizações de fundos -                                     -                                     

Cobertura de prejuízos -                                     -                                     

Doações -                                     -                                     

Outras operações de financiamento -                                     -                                     

Pagamentos respeitantes a:

Financiamentos obtidos (89 268,41)                    (106 293,29)                 

Juros e gastos similares (11 156,41)                    (16 115,06)                    

Dividendos -                                     -                                     

Reduções do fundo -                                     -                                     

Outras operações de financiamento -                                     -                                     

Fluxos de caixa das actividade de financiamento (3) (100 424,82)                 (122 408,35)                 

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) (239 997,29)                 682 810,20                  

Efeito das diferenças de câmbio

Caixa e seus equivalentes no início do período 782 251,54                  99 441,34                     

Caixa e seus equivalentes no fim do período 542 254,25                  782 251,54                  

Porto, 31 de dezembro 2019

O CONTABILISTA CERTIFICADO N. 81754

RUBRICAS Notas
PERÍODOS

A MESA ADMINISTRATIVA
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Anexo 
 

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 2019 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 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”. 
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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 ativo 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 divulgava, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao 

período anterior. Respeitando ao Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas 

contabilísticas devem ser levados 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 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. 
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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. 

 

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. Provisões 

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 Provisão 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”. 
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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.” 

 

4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e 

erros: 

  

Durante o período de 2019, não se registaram quaisquer alterações às políticas contabilísticas. 

 

5. Ativos Fixos Tangíveis 

 

Bens do património histórico, artístico e cultural 

 

 Saldo em

01-Jan-2018 

 Aquisições

/ Dotações 
 Abates Transferências Revalorizações

 Saldo em

31-Dez-2018 

Bens imóveis 1 127 056,17      -                       -                     -                        1 127 056,17         

Bens móveis 184 135,00         25 000,00           -                     -                       -                        209 135,00            

Total 1 311 191,17      25 000,00           -                     -                       -                        1 336 191,17         

31 de Dezembro de 2018

Custo

 
 

 Saldo em

01-Jan-2019 

 Aquisições

/ Dotações 
 Abates Transferências Revalorizações

 Saldo em

31-Dez-2019 

Bens imóveis 1 127 056,17      -                       -                     -                       -                        1 127 056,17         

Bens móveis 209 135,00         4 218,10             -                     -                       -                        213 353,10            

Total 1 336 191,17      4 218,10             -                     -                       -                        1 340 409,27         

31 de Dezembro de 2019

Custo

 
 

Em 2019 destaca-se o registo dos quadros a óleo, dos Irmãos Honorários, expostos na Sala dos 

Quadros, todos da autoria do pintor António Bessa 

 

• Retrato a óleo de D. Manuel Clemente, Bispo do Porto de 2007 a 2013; 

• Retrato a óleo de D. António Francisco dos Santos, Bispo do Porto de 2014 a 2017, 

este oferta do autor, pintor António Bessa. 

• Retrato a óleo de D. Manuel Linda, Bispo do Porto de 2018 até ao presente. 

 

Outros Ativos Fixos Tangíveis 

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada 

no início e no fim dos períodos de 2018 e de 2019, 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-2018 

 Aquisições

/ Dotações 
 Abates Transferências Revalorizações

 Saldo em

31-Dez-2018 

Terrenos e recursos naturais -                        -                    -                       -                     -                      -                         

Edifícios e outras construções 16 710 535,48    4 820,00          (1 276 396,11)    -                     -                      15 438 959,37     

Equipamento básico 2 264 865,84       29 295,68        (606 961,95)       -                     -                      1 687 199,57       

Equipamento administrativo 330 441,34          3 418,43          (63 168,41)          -                     -                      270 691,36           

Outros Ativos fixos tangíveis 408 576,48          1 845,00          (1 858,26)            -                     -                      408 563,22           

Investimentos em curso -                        134 558,88      -                       -                     -                      134 558,88           

Total (1) 19 714 419,14    173 937,99      (1 948 384,73)    -                     -                      17 939 972,40     

Terrenos e recursos naturais -                        -                    -                       -                     -                      -                         

Edifícios e outras construções 11 195 693,70    185 186,44      (541 721,81)       -                     -                      10 839 158,33     

Equipamento básico 1 600 772,54       129 613,18      (606 961,95)       -                     -                      1 123 423,77       

Equipamento administrativo 222 511,76          26 540,02        (63 168,41)          -                     -                      185 883,37           

Outros Ativos fixos tangíveis 262 279,49          951,61              (1 858,26)            -                      261 372,84           

Total (2) 13 281 257,49    342 291,25      (1 213 710,43)    -                     -                      12 409 838,31     

TOTAL (1)-(2) 5 530 134,09       

31 de Dezembro de 2018

Custo

Depreciações acumuladas

 

 
 

Em 2019 procedeu-se à transferência dos investimentos em curso que se concluíram no presente 

período: 

 

• Aquisição de Focus para as salas do Bloco Operatório: 99.703,79 € 

• Centro Médico de Diagnóstico:    69.615,37 € 

 

Em 31/12/2019, no inicio das obras encontrava-se registado na rubrica de Investimentos em 

curso o montante de 7.148,38 €, referente ao sistema de controlo de assiduidade e à instalação 

de rede de gás natural, que se prevê que estejam concluídas durante o ano de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 Saldo em

01-Jan-2019 

 Aquisições

/ Dotações 
 Abates Transferências Revalorizações

 Saldo em

31-Dez-2019 

Terrenos e recursos naturais -                             -                        -                           -                         -                          -                              

Edifícios e outras construções 15 438 959,37   46 349,98        -                           41 963,10         -                          15 527 272,45    

Equipamento básico 1 687 199,57      30 102,54        -                           104 156,27      -                          1 821 458,38       

Equipamento administrativo 270 691,36          199,88               -                           23 199,79         -                          294 091,03           

Outros Ativos fixos tangíveis 408 563,22          3 194,07           -                           -                         -                          411 757,29           

Investimentos em curso 134 558,88          41 908,66        -                           (169 319,16)    -                          7 148,38                 

Total (1) 17 939 972,40   121 755,13     -                           -                         -                          18 061 727,53    

Terrenos e recursos naturais -                             -                        -                           -                         -                          -                              

Edifícios e outras construções 10 839 158,33   192 125,50     -                           -                         -                          11 031 283,83    

Equipamento básico 1 123 423,77      108 761,96     -                           -                         -                          1 232 185,73       

Equipamento administrativo 185 883,37          26 787,70        -                           -                         -                          212 671,07           

Outros Ativos fixos tangíveis 261 372,84          1 729,25           -                           -                          263 102,09           

Total (2) 12 409 838,31   329 404,41     -                           -                         -                          12 739 242,72    

TOTAL (1)-(2) 5 322 484,81       

31 de Dezembro de 2019

Custo

Depreciações acumuladas
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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 2018 e de 2019, mostrando as adições, os abates e alienações, 

as amortizações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro: 

 Saldo em

01-Jan-2018 

 Aquisições

/ Dotações 
 Abates Transferências Revalorizações

 Saldo em

31-Dez-2018 

Programas de Computador 405 813,00         -                        -                        -                        405 813,00         

Total (1) 405 813,00         -                       -                       -                       -                       405 813,00         

Programas de Computador 185 440,99         42 262,42           -                        -                        227 703,41         

Total (2) 185 440,99         42 262,42           -                       -                       -                       227 703,41         

Total (1)-(2) 178 109,59         

31 de Dezembro de 2018

Custo

Depreciações acumuladas

 

 Saldo em

01-Jan-2019 

 Aquisições

/ Dotações 
 Abates Transferências Revalorizações

 Saldo em

31-Dez-2019 

Programas de Computador 405 813,00         -                        -                        -                        -                        405 813,00         

Total 405 813,00         -                       -                       -                       -                       405 813,00         

Programas de Computador 227 703,41         42 202,21           -                        -                        269 905,62         

Total 227 703,41         42 202,21           -                       -                       -                       269 905,62         

Total (1)-(2) 135 907,38         

31 de Dezembro de 2019

Depreciações acumuladas

Custo

 
 

7. Financiamentos obtidos 

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são usualmente reconhecidos 

como gastos à medida que ocorram. 

 

 
 

Durante o exercício terminou o contrato de locação financeira, iniciado em 2016, referente à 

aquisição de servidores informáticos, totalizando um investimento de 106.949,61 €. 

 

A entidade detêm no Millennium bcp, uma conta corrente caucionada com um limite de crédito 

de 400.000,00 € em 2018, tendo sido amortizado 70.000,00 € em 2019, fixando-se no valor de  

330.000,00 €, inferior ao limite de crédito acordado de 350.000,00 €. 

 

 

 

 

 

 

Corrente Não Corrente Total Corrente Não Corrente Total

Locações Financeiras                                 -                              -                                   -               19 268,41                            -               19 268,41 

Contas caucionadas          330 000,00                            -            330 000,00          400 000,00                            -            400 000,00 

Total          330 000,00                            -            330 000,00          419 268,41                            -            419 268,41 

Descrição
2019 2018
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8. Inventários 

Em 31 de Dezembro de 2018 e de 2019 a rubrica “Inventários” apresentava os seguintes valores: 

 

Descrição
 Inventário em

01-Jan-2018 
Compras

Reclassificações 

e regularizações

 Inventário em

31-Dez-2018 

Mercadorias -                       -                       -                      -                       

Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 430 896,26         1 679 500,72      (229 627,22)       356 858,93         

Produtos Acabados e intermédios -                       -                       -                      -                       

Produtos e trabalhos em curso -                       -                       -                      -                       

Total 430 896,26         1 679 500,72      (229 627,22)       356 858,93         

1 523 910,83      Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (2018)  

Descrição
 Inventário em

31-Dez-2018 
Compras

Reclassificações 

e regularizações

 Inventário em

31-Dez-2019 

Mercadorias -                       -                       -                      -                       

Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 356 858,93         1 361 826,63      (18 092,07)         308 548,34         

Produtos Acabados e intermédios -                       -                       -                      -                       

Produtos e trabalhos em curso -                       -                       -                      -                       

Total 356 858,93         1 361 826,63      (18 092,07)         308 548,34         

1 392 045,15      Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (2019)  
 

Verifica-se uma redução nas compras, em 2019 relativamente a 2018, resultado de uma política 

de maior rigor nas aquisições. 

 

9. Rédito 

Para os períodos de 2019 e 2018 foram reconhecidos os seguintes Réditos: 

 

9.1 Vendas e Serviços Prestados 

 
 

9.2 Subsídios, doações e legados à exploração 

A rubrica de outras prestações de serviços engloba as joias e taxas de admissão. 

 

Descrição 2019 2018

Subsidios - IEFP 18 695,90                5 253,19                   

Doações 150 000,00              -                            

Total 168 695,90              5 253,19                    
 

Os subsídios registados são respeitantes a estágios profissionais subsidiados pelo Instituto de Emprego e 

Formação Profissional. 

 

Durante o período de 2019, foram legados à Venerável Irmandade de Nossa Senhora da Lapa: 

 

• Futura fração comercial no prédio urbano sito na Rua de Sousa Viterbo, 106 a 112 da União 

de freguesias de Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, S. Nicolau e Vitória; 

Descrição 2019 2018

Prestação de Serviços

Internamentos e consultas 7 947 853,71           7 482 771,14           

Outras prestações de serviços 19 250,00                  14 402,50                  

Total 7 967 103,71           7 497 173,64           
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• Futura fração comercial no prédio urbano sito na Rua do Almada, 307 a 309 da União de 

freguesias de Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, S. Nicolau e Vitória; 

 

Às frações acima mencionadas foi referenciado, pelo doador, o valor de venda, se fosse a opção 

da Irmandade. Foi concretizada a venda por 75.000,00 € cada fração, após aprovação pela Mesa 

Administrativa da Irmandade. 

 

10. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes 

Provisões 

Nos períodos de 2019, não ocorreram quaisquer alterações, não existindo provisões no período. 

 

11. Gastos com o pessoal 

 

O número médio efetivo de pessoas do quadro ao serviço da Entidade foi de 125. 

 

Os gastos que a Entidade incorreu com os funcionários foram os seguintes: 

 

Descrição 2019 2018

Remunerações Orgão Sociais -                                 -                                 

Remunerações ao Pessoal 1 359 562,19               1 334 723,65               

Benefícios Pós-Emprego -                                 -                                 

Indemnizações 49 858,00                     62 105,75                     

Encargos sobre as Remunerações 334 240,38                   325 881,60                   

Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças 

Profissionais 15 460,00                     17 870,89                     

Gastos de Acção Social 8 823,42                       9 145,48                       

Outros Gastos com o Pessoal 222 871,04                   231 561,06                   

Subsidio de refeição 120 757,32                  125 255,49                  

Noites e suplementos 94 665,77                    100 614,62                  

Formação profissional 6 255,00                      3 650,00                      

Outros 1 192,95                      2 040,95                      

Total 1 990 815,03               1 981 288,43                
 
Esta rubrica sofreu um aumento residual de 9.526,60 €, que se deveu essencialmente à 

atualização anual do salário mínimo nacional, no valor de 33.197,32 € (remunerações e 

encargos), sendo compensado pelo decréscimo nas restantes rubricas.  

 

12. Divulgações exigidas por outros diplomas legais 

A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 

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, informa-se que a 

situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos 

legalmente estipulados. 

Em complemento, dá-se conhecimento que não existe qualquer processo judicial por mora no 

pagamento. 
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13. Outras Informações 

De forma a uma melhor compreensão das restantes demonstrações financeiras, são divulgadas 

as seguintes informações. 

 

13.1 Investimentos Financeiros 

Nos períodos de 2019 e 2018, a Entidade detinha os seguintes “Investimentos Financeiros”: 

 

Descrição 2019 2018

Investimentos noutras empresas             70 016,13             67 997,86 

Perdas por Imparidade Acumuladas                            -                              -   

Total             70 016,13             67 997,86  
 

Os Investimentos Financeiros, em 2019 referem-se às seguintes participações: 

• Real Companhia Velha: 10.973,55 € 

• Millennium bcp: 54.364,69 € 

• Fundo Compensação Trabalho:            4.677,89 € 

Total: 70.016,13 € 

 

Verificando-se, um acréscimo, apenas no Fundo de Compensação do Trabalho de 2.018,27 €

  

 

13.2 Clientes e Utentes 

Para os períodos de 2019 e 2018 a rubrica “Clientes” encontra-se desagregada da seguinte 

forma: 

 

Descrição 2019 2018

Clientes e Utentes c/c           1 712 991,04           1 632 199,31 

Clientes           1 712 991,04           1 632 199,31 

Clientes e Utentes títulos a receber                               -                                 -   

Clientes                               -                                 -   

Adiantamento de Clientes            (109 157,64)            (195 034,16)

Clientes             (109 157,64)             (195 034,16)

Clientes e Utentes cobrança duvidosa/Tribunal              176 996,79              177 182,15 

Clientes              176 996,79              177 182,15 

Imparidades acumuladas               (55 598,79)               (77 815,36)

Clientes               (55 598,79)               (77 815,36)

Total           1 725 231,40           1 536 531,94  
 

No período de 2019 e 2018 foram registadas as seguintes Reversões de Imparidades: 

 

Descrição 2019 2018

Clientes                   3 286,99                25 829,13 

Total                   3 286,99                25 829,13  
 

 

13.3 Outros ativos correntes 
A rubrica “Outros ativos correntes” tinha, em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a seguinte 

decomposição: 
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Descrição 2019 2018

Devedores por acréscimos de rendimentos (Faturação em

curso)
          562 533,51        1 010 081,85 

SIGIC          436 401,15          226 021,21 

ADSE            69 638,49          637 500,00 

Outras entidades            56 493,87          146 560,64 

Outros Devedores             63 115,90             33 203,42 

Total           625 649,41        1 043 285,27  
 

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. 

 

O acréscimo da rubrica “Outros devedores” deve-se essencialmente ao aumento dos estágios 

profissionais na entidade, e ao diferimento dos respetivos subsídios. 

 

13.4 Diferimentos 
Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, a rubrica “Diferimentos” englobava os seguintes saldos: 

 

 
 

13.5 Caixa e Depósitos Bancários 
A rubrica de “Caixa e Depósitos Bancários”, a 31 de dezembro de 2019 e 2018, encontrava-se 

com os seguintes saldos: 

 

Descrição 2019 2018

Caixa                  1 433,88                 5 590,84 

Depósitos à ordem              540 820,37             376 660,70 

Depósitos a prazo                               -               400 000,00 

Total              542 254,25             782 251,54  
 

13.6 Fundos Patrimoniais 
Nos “Fundos Patrimoniais” ocorreram as seguintes variações: 

 

 
 

 

13.7 Fornecedores 
O saldo da rubrica de “Fornecedores” é discriminado da seguinte forma: 

 

Descrição 2019 2018

Informática              17 824,61                 3 659,19 

Seguros                 5 655,20                 6 564,11 

Total              23 479,81              10 223,30 

Subsidios              29 899,60                 1 678,74 

Total              29 899,60                 1 678,74 

Gastos a reconhecer

Rendimentos a reconhecer

Descrição
 Saldo em

01-Jan-2019 
 Aumentos  Diminuições 

 Saldo em

31-Dez-2019 

Fundos 1 100 891,99            -                            -                                    1 100 891,99            

Resultados transitados 4 278 446,52            76 044,27            (231,00)                          4 354 259,79            

Excedentes de revalorização 333 489,00                -                            -                                    333 489,00                

Outras variações nos fundos patrimoniais 437 190,00                -                            -                                    437 190,00                

Total 6 150 017,51            76 044,27            (231,00)                          6 225 830,78            
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Descrição 2019 2018

Fornecedores c/c        1 306 190,61        1 532 073,86 

Total        1 306 190,61        1 532 073,86  
 

 

 

13.8 Estado e Outros Entes Públicos 
A rubrica de “Estado e outros Entes Públicos” está dividida da seguinte forma: 
 

Descrição 2019 2018

Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Colectivas 

(IRC)
            10 500,00             10 500,00 

Total             10 500,00             10 500,00 

Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)                   780,58                   472,85 

Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singualres 

(IRS)
            34 764,53             39 041,60 

Segurança Social             33 251,71             34 125,36 

Outros Impostos e Taxas                   623,11                   314,39 

Total 69 419,93           73 954,20           

Ativo

Passivo

 
 

13.9 Outros Créditos a Pagar 
A rubrica “Outros créditos a pagar” desdobra-se da seguinte forma: 

 

 
 

13.10 Fornecimentos e serviços externos 
A repartição dos “Fornecimentos e serviços externos” nos períodos findos em 31 de dezembro 

de 2019 e de 2018 foi a seguinte: 

 

 
 

 

Descrição

Pessoal                  73 371,85                 60 401,61 

Fornecedores de Investimentos                  90 637,75              161 077,50 

Credores por acréscimos de gastos           2 355 536,61          2 376 193,66 

Outros credores                         523,28                    1 373,93 

Total 2 520 069,49         2 599 046,70        

2019 2018

Descrição 2019 2018

Subcontratos               340 351,69                 298 486,20 

Serviços especializados           4 173 826,93             4 290 204,85 

Materiais                  37 930,21                    38 661,27 

Energia e fluidos               262 429,30                 297 955,79 

Eletricidade              135 724,72                150 998,95 

Combustiveis                 94 707,79                115 321,90 

Água                 31 996,79                   31 634,94 

Deslocações, estadas e transportes                         895,06                           568,44 

Serviços diversos (*)               103 401,93                    90 498,45 

Rendas e alugueres                 16 264,23                   12 353,07 

Limpeza, higiene e conforto                 23 372,30                   26 060,89 

Seguros                 19 972,04                   19 574,55 

Comunicação                 20 979,11                   18 420,71 

Outros                 22 814,25                   14 089,23 

Total           4 918 835,12             5 016 375,00 

(*) Principais rubricas
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13.11 Outros rendimentos e ganhos 
A rubrica de “Outros rendimentos e ganhos” encontra-se dividida da seguinte forma: 

 
Descrição 2019 2018

Rendimentos Suplementares           229 274,46           207 073,74 

Descontos de pronto pagamento obtidos               6 690,47               3 467,03 

Recuperação de dívidas a receber                            -                     273,04 

Rend. E ganhos em invest. Não financeiros                            -          1 265 325,70 

Outros rendimentos e ganhos             18 375,27             85 450,17 

Total           254 340,20        1 561 589,68  
 

13.12 Outros gastos e perdas 
A rubrica de “Outros gastos e perdas” encontra-se dividida da seguinte forma: 

 

 
 

A verba “Gastos de caracter social” reflete os benefícios concedidos a Irmãos e colaboradores 

desta Irmandade, na área da saúde, que em 2019 tinha a seguinte discriminação: 

 

• Mesários e familiares:    5.221,24 € 

• Funcionários e familiares:  37.388,85 € 

• Médicos e familiares:    9.991,85 €  

                  52.601,94 €    

 

13.13 Resultados Financeiros 
Nos períodos de 2019 e 2018 foram reconhecidos os seguintes gastos relacionados com juros 

e similares: 

 

Descrição 2019 2018

Juros suportados             11 156,21             16 115,06 

Outros gastos e perdas de financiamento                       0,20                   115,00 

Total             11 156,41             16 230,06 

Juros obtidos                            -                              -   

Outros rendimentos similares                            -                              -   

Total                            -                              -   

Resultados financeiros           (11 156,41)           (16 230,06)

Juros e gastos similares suportados

Juros e rendimentos similares obtidos

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição 2019 2018

Impostos                 5 987,60                 5 834,91 

Descontos de pronto pagamento concedidos              13 775,43              12 160,18 

Divídas incobráveis                     682,57              10 763,41 

Gastos e perdas invest. Não financeiros                                  -                                    -   

Outros Gastos e Perdas              12 850,54              40 267,46 

Gastos de caracter social              52 601,94              22 417,42 

Total              85 898,08              91 443,38 
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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 2019. 

 

 

Porto, 25 de março de 2020 

 

 

A Mesa Administrativa, 

 

 

 

.                                                                . .                                                                      . 

 Francisco José Gomes de Sousa Lopes    Pedro António Esteves da Fonseca Araújo 

 

 

 

.                                                                . .                                                                      . 

       Rui Manuel Cristelo Almeida d’Eça      António Araújo Soares Vieira 

 

 

 

Contabilista Certificado 

 

 

.                                                                .  

 Nuno Miguel de Sousa Magalhães 

 CC n.º 81754 
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X. PARECER DO DEFINITÓRIO 
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