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1  Dados Gerais 

1.1 Identificação 

Designação - Centro de Recreio Popular da Freguesia de Lavra 

Data da Fundação – 27 de janeiro de 1955 

 

1.2 Morada 

Sede e Secretaria – Rua Padre Manuel Teixeira de Melo, 100  

4455-159 Lavra – Matosinhos 

 

1.3 Órgãos Sociais 

Assembleia Geral  

Presidente José António de Oliveira Pereira 

1º Secretário Mariana Cristina de Sousa Amorim 

2º Secretário Ana Maria Jesus Macieira Lapa 

Direção  

Presidente Nuno Miguel Baptista Teixeira 

Vice-Presidente João Hermenegildo G. Preto Carlos 

Secretário António José Castro Silva 

Tesoureiro Silvério Morales Guijarro 

Vogal Olímpio Fernando Dias Pacheco 

Vogal Emília Maria Domingues da Silva 

Vogal Jorge Duarte Pereira Coelho 

1º Vogal Suplente Rui Miguel Fernandes da Silva 

2º Vogal Suplente Andreia Isabel da Cunha Pinho 

3º Vogal Suplente Paula Alexandra Fernandes C. Preto Carlos 

Conselho Fiscal  

Presidente Márcia Goreti Bastos Silva Teixeira 

1º Secretário João Carlos Moreira Magueija 

2º Secretário Victor Emanuel Miranda Pinto 
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2  Passado e o Presente  

O Centro de Recreio Popular da Freguesia de Lavra, é uma associação sem 

fins lucrativos, fundada em 27 de Janeiro de 1955, fruto da vontade e do crer de um 

grupo de homens naturais do lugar de Pampelido, com uma levada consciência 

solidária e de forte ideal coletivo. 

Iniciou a sua atividade com uma forte aposta na cultura e no lazer, colocando o seu 

foco no teatro, ensaiando várias peças, ainda em casas emprestadas, situadas na 

rua do Marreco, inicialmente na casa da D. Carolina do "Bouças" e mais tarde na 

casa do "Rabela". Peças essas que levadas a cena por um grupo de artistas 

amadores, naturais da nossa terra, proporcionaram aos lavrenses e às populações 

do grande porto momentos inesquecíveis de alegria e diversão. 

No final da década de 70, com a ambição de fazer sempre melhor e de garantir 

condições mais apropriadas para o convívio dos seus associados, o CRPF de 

Lavra, tomou de aluguer novas instalações situadas na rua de Pampelido Velho, 

onde manteve a sua sede social por alguns anos. 

Com este novo espaço e com um aumento significativo do número de associados, 

o CRPF de Lavra ganha maior dimensão e uma nova pujança, começando desde 

então a afirmar-se como uma coletividade de referência no concelho de 

Matosinhos, organizando prestigiados torneios de sueca, Ténis de mesa, e etc. 

Anos mais tarde, num terreno com cerca de 2700m², situado no largo do Marreco, 

dá-se início à construção de instalações próprias, que consistia num pavilhão 

desportivo e num bar social. 

 

Mais tarde, submeteu-se a licenciamento camarário o projeto das instalações atuais 

definitivas, iniciando-se logo após o diferimento do pedido de licenciamento a sua 

construção. 

Assim, dia após dia, fim-de-semana após fim-de-semana, se ergueu um dos 

maiores complexos associativos do concelho de Matosinhos, a 27 de janeiro de 

2016, foi inaugurado o novo Pavilhão Gimnodesportivo CRPF Lavra, instalações 

essas que gozam de elevada qualidade e condições para a prática desportiva e 

para a realização de eventos. 
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A nossa Família desportiva cresceu, evoluiu, tornou-se grande, tornou-se 

respeitada, tornou-se uma voz ativa em muitos palcos,  

Como alguém afirmou há algum tempo, "Os desafios podem ser novos, os 

instrumentos com que os enfrentamos podem ser novos, mas os valores de que 

depende o nosso sucesso, esses são bem antigos". Nós também partilhamos dessa 

opinião. Trabalho e honestidade, coragem e fair-play, tolerância e rigor, lealdade e 

respeito pelos compromissos assumidos, transparência de processos e a 

consciência da nossa função desportiva e social - Estes são valores dos quais não 

abdicamos e pelos quais temos pautado a conduta e a atividade do CRPF Lavra. 

 

É a certeza de que estamos cada vez mais fortes que nos permite encarar com 

confiança todos os desafios que iremos enfrentar. Atualmente Somos um dos 

maiores clubes nacionais a nível de formação de Hóquei em Patins, cerca de 135 

atletas e contamos na Patinagem Artística com cerca de 80 atletas. 

 

O ano 2017 a par do ano da inauguração das novas instalações será provavelmente 

o ano da viragem, do crescimento e da abertura de portas à comunidade local e 

concelhia, nesse ano iniciamos o projeto de Desporto Escolar no âmbito curricular 

local, nesta iniciativa temos como parceiros, o Agrupamento de Escolas Dr. José 

Domingues dos Santos e a Câmara Municipal de Matosinhos. Todos os anos letivos 

a comunidade escolar da Vila de Lavra do 2º ao 4º ano do primeiro ciclo no âmbito 

da Atividades Extras Curriculares, participam no Pavilhão Gimnodesportivo CRPF 

Lavra, em aulas de patinagem, após a prática de patinagem no 2º e 3º ano, quando 

esses alunos transitam para o 4º ano tem aulas da modalidade de hóquei em patins, 

estamos a falar anualmente cerca de 400 alunos que passam pelas nossas 

instalações desportivas. 

 

O Centro de Recreio Popular da Freguesia da Lavra, nos últimos anos tem pautado 

o seu comportamento e proporcionado várias iniciativas próprias à comunidade 

local, e também tem acolhido de braços abertos nas nossas instalações iniciativas 

de outras instituições locais e concelhias, pois acreditamos que Juntos Somos Mais 

Fortes, mas não podemos ficar agradados com o que já fizemos queremos e 

pudemos apoiar ainda mais e proporcionar a grupos de pessoas mais “sensíveis” 

momentos de alegria, de inclusão e de igualdade através do desporto. 
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3 Juntos na Igualdade 

 

3.1 Descrição do projeto  

 

No âmbito da Candidatura ao Orçamento Participativo da União de Freguesias 

de Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo, mecanismo este que visa contribuir para 

uma participação inclusiva e agregadora dos/as fregueses/as no processo 

governativo local e garantir a sua participação nas decisões sobre os investimentos 

efetuados pela Junta de Freguesia. 

 

O Centro de Recreio Popular da Freguesia de Lavra, pretende lançar o programa 

de inclusão social através do desporto para pessoas diminuídas intelectualmente, 

para isso elaborou um projeto em parceria com a Associação Lavrense de Apoio 

ao Diminuído Intelectual (ALADI), para possibilitar os seus utentes a pratica 

desportiva em instalações dotadas para esse fim. 

 

O projeto “Juntos na Igualdade” tem como principal finalidade a integração, a 

igualdade e a oportunidade através do desporto. 

 

O Centro de Recreio Popular da Freguesia de Lavra, é uma instituição desportiva, 

que possui instalações próprias, e na sua matriz social pretende estar ao serviço 

da comunidade, estabelecendo parcerias outras instituições, sejam locais, 

regionais ou nacionais.  

No âmbito deste projeto escolhemos como parceiro a Associação Lavrense de 

Apoio ao Diminuído Intelectual (ALADI), fundada em 8 de abril de 1987, sediada na 

Avenida D. Pedro IV, nº 420 na freguesia de Lavra.  

A sua intervenção está direcionada para acolher nas respostas sociais de Lar 

Residencial e Centro de Atividades Ocupacionais pessoas portadoras de 

incapacidade intelectual com idade igual ou superior a 16 anos.  

Atualmente a Instituição apoia 93 utentes entre as valências do Centro de 

Atividades Ocupacionais e no Lar Residencial. 

 

O projeto de inclusão através da actividades desportivas, pretende, dar a 

oportunidade aos utentes da ALADI, de participarem semanalmente no Pavilhão 

Gimnodesportivo CRPF Lavra, em atividades desportivas e Lúdico Terapêuticas, 

fomentando assim hábitos de vida mais saudáveis às pessoas portadoras de 

incapacidade intelectual, no âmbito da candidatura propomos organizar eventos 

desportivos com participação de outras instituições regionais e locais do mesmo 

âmbito social. 
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Propomos organizar duas vezes por semana aulas de educação física, 

proporcionando aos utentes da ALADI, a prática de modalidades tais como o futsal, 

Bóccia, dança, e exercícios de motricidade, cada aula tem a duração de 1h00.  

 

Anualmente estamos a planificar 90 aulas desportivas, com a duração cada uma 

de 1 hora, perfazendo anualmente o total 90 horas de atividade física regular. 

 

Realização de um Torneio Regional de Futsal, com participam de equipas 

constituídas por utentes da ALADI e com a participação de mais instituições 

regionais e nacionais.  

 

Realização de um Torneios regional, de Bóccia com a participação de outras 

instituições.  

 

Acreditamos que com esta dinâmica desportiva, seremos capazes de contribuir 

para uma melhor qualidade de vida nos utentes com incapacidade intelectual, e 

fazer com que o tempo que vivemos sob pandemia, que foi muito prejudicial para 

esta população alvo, através da prática desportiva possamos minimizar os danos 

causados a estes utentes. 

 

Outra vertente que pretendemos trabalhar através da parceria entre a ALADI e o 

CRPF Lavra, é fomentar dinâmicas de trabalho e interação entre os utentes da 

ALADI e os cerca de 200 atletas de Hóquei em Patins e Patinagem Artística do 

CRPF LAVRA. 

 

 

3.2 Importância do Projeto  

 

A importância da execução do programa na nossa preceptiva carece de 

reconhecimento elevado, o CRPF Lavra e a ALADI, sendo instituições sem fins 

lucrativos, pretendem dar a oportunidade através do apoio do Orçamento 

participativo aos utentes com incapacidade intelectual de puderem praticar 

atividade desportiva regular, obtendo melhor qualidade de vida através do desporto, 

sendo o desporto o veículo de inclusão entre esses utentes. 

 

Outro dos objetivos é criar uma relação entre os 93 utentes da ALADI e os cerca 

de 200 atletas do CRPF Lavra, atletas estes que na sua grande maioria nunca teve 

contacto com pessoas portadoras de incapacidade, vemos nesta atividade uma 

forma de fazer crescer também os nossos atletas enquanto pessoas, despertando 

neles valores fundamentais como o humanismo, o respeito pelo próximo e o 

acolhimento na diferença. 



6 

 

3.3 Orçamento  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Presidente da direção  

 

 

 

Lavra, 30 de maio de 2022 


