
 

PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO 

 

 

 

Tendo em conta 

 

− A proposta de recomendação da Assembleia Municipal do Porto, 
aprovada por unanimidade no dia 17 de Setembro de 2012, que 
solicitava à Câmara Municipal do Porto que envidasse esforços junto do 
Ministério da Solidariedade e Segurança Social, para que a antiga Casa 
dos Pescadores, situada na Rua do Ouro, na Freguesia de Lordelo do 
Ouro, ficasse ao dispor da autarquia e dos Lordelenses; 

 

Considerando que: 

 

A. A antiga Casa dos Pescadores é edifício emblemático dos pescadores 
de Lordelo Ouro, que relembra a forte atividade piscatória que já se 
verificou nesta freguesia, que chegou a ter dezenas de bateiras e botes 
matriculados na safra do sável e da lampreia, assim como traineiras de 
sardinhas lá registadas. Este edifício foi comprado por antigos 
pescadores, por via das suas quotizações e de uma associação 
mutualista que criaram para o efeito, tendo este edifício lhes sido 
retirado indevidamente durante a ditadura fascista; 
 

B. Este edifício é hoje propriedade do Ministério da Solidariedade e 
Segurança Social, estando desocupado à uma dezena anos e a 
degradar-se, encontrando-se agora a venda a concurso, por via do 
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, com uma base de 
licitação de 190 mil euros; 
 

C. A Junta de Freguesia de Lordelo do Ouro já tinha tentando a cedência 
deste espaço junto do Ministério e do Instituto para fins sociais em 
beneficio da população da freguesia, assumindo mesmo a possibilidade 
compra por 102 mil euros, com o acerto de contas com outros ativos, o 
que acabou por não ser aceite; 
 



A Câmara Municipal do Porto, reunida em 9 de Julho de 2013, recomenda ao 
seu presidente: 

 
1. Intervenha junto do Ministério da Solidariedade e Segurança Social no 

sentido da suspensão do atual processo de venda do edifício da antiga 
Casa dos Pescadores de Lordelo do Ouro; 
 

2. Tome todas as diligências junto do Ministério da Solidariedade e 
Segurança Social, em colaboração com a Junta de Freguesia de Lordelo 
do Ouro, no sentido de assegurar que a antiga Casa dos Pescadores 
fica ao dispor da autarquia, para fins de utilização social em benefício da 
população de Lordelo do Ouro. 
 
 

Porto, 9 de Julho de 2013 

 

 

O Vereador da CDU – Coligação Democrática Unitária 

 

(Pedro Carvalho) 


