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Junta de Freguesia de Lordelo 

exige ao Governo intervenção urgente 

na revitalização do Rio Ferreira PÁG. 2 E 3

Bombeiros de Lordelo 

avançam com construção  

de novo Quartel PÁG. 4

Plano de  
Atividades 2021 
apresentado 
na Câmara

Junta apoia 
formação do 
Aliados PÁG. 5

O Presidente da Junta de Fre-
guesia de Lordelo reuniu-se 
com o Presidente da Câmara 
Municipal de Paredes para 
preparar as medidas para o 
Orçamento de 2021. PÁG.6A UNIÃO 

FAZ A SOPA

Junta inicia novo projeto 
de intervenção social na Freguesia

A UNIÃO 
FAZ A SOPA PÁG.4
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O Presidente da Junta 
de Freguesia de Lor-
delo, Nuno Serra, 
visitou no passado 

mês de setembro a ETAR de Ar-
reigada, em Paços de Ferreira, 
para perceber os problemas 
existentes no funcionamento 
da estação de tratamentos e que 
tem provocado sérios proble-

mas ambientais no Rio Ferreira.
O autarca de Lordelo integrou 

uma comitiva composta por ele-
mentos do executivo da Junta de 
Freguesia, os deputados do PSD, 
eleitos pelo distrito do Porto, e 
do vice-presidente do Grupo Par-
lamentar para a área do Ambien-
te, o deputado Luís Leite Ramos.

Nuno Serra referiu não sentir 
melhorias no tratamento das 
águas. “O que nos dizem é que 70 
por cento do caudal já está trata-
do, mas misturado com os ou-
tros 30 por cento, nada se sente. 
Basta olhar para o rio para perce-
ber que está tudo igual”, referiu 
o Presidente da Junta de Fregue-
sia. “Na certeza de que a ETAR vai 

funcionar como nos dizem, há 
uma outra situação importante 
a precaver, pois sabemos que as 
ETAR dão problemas constantes 
e com isso há descargas poluen-
tes nos efluentes. Queremos 
que o Ministério do Ambiente 
nos resolva o problema de uma 
vez por todas, colocando um 
emissário desde a ETAR até à 
saída do Parque. Com isso, fi-
caremos livres de toda a polui-
ção que possa existir por uma 
avaria da ETAR”, acrescentou.

O autarca de Lordelo abordou 

ainda a importância da qualida-
de da água para o bem estar da 
população da freguesia e os pro-
jetos que pretende desenvolver. 
“Não temos ideias de fazer uma 
praia fluvial só por fazer, mas 
um projeto com condições e qua-
lidade exigida nos dias de hoje. E 
só com uma ETAR a funcionar a 
100 por cento, e só retirando o 
resultante da ETAR para fora do 
Parque, é que conseguiremos 
trabalhar todo o resto. E a praia 
é o nosso grande objetivo nos 
próximos tempos”, concluiu.

JUNTA EXIGE AO GOVERNO  
INTERVENÇÃO NA REVITALIZAÇÃO  
DO RIO FERREIRA

Foto ARQUIVO

VISITA À ETAR: Nuno Serra expôs as preocupações sobre a poluição do Rio Ferreira

O Presidente da Junta de Freguesia de Lordelo manifestou a intenção de 
ver o Governo resolver com caráter de urgência o problema existente na 
ETAR de Arreigada e que tem poluído o Rio Ferreira. Nuno Serra defende 
que a colocação de um emissário seria a melhor solução para garantir a 
qualidade da futura Praia Fluvial e Parque Urbano.

Dizem que 
70 por cento 
do caudal já 
está tratado, 
mas nada se 
sente...

       Deputado questiona se OE 
vai ter verba para recuperar o 
Rio ferreira
O deputado António Cunha, do 

PSD, questionou recentemente 
o Ministro do Ambiente e da 
Ação Climática sobre a ETAR 
de Arreigada e respetivas 
descargas no Rio Ferreira de 
efluentes “que transformaram 
o Rio Ferreira num esgoto a 
céu aberto destruindo a fauna 
e flora”. O deputado questionou 
que verbas estão destinadas 
no Orçamento do Estado para 
recuperar as margens e o leito 
do Rio Ferreira.
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Foto ARQUIVO

PREOCUPAÇÃO: A Deputada Sofia Matos levou a ETAR à Assembleia da República

Foto D.R.

VISITA: PSD/Porto esteve em Arreigada

A ETAR de Arreigada foi deba-
tida em janeiro na Assembleia 
da República pela deputada 
Sofia Matos, a qual acusou o Mi-
nistério do Ambiente de estar a 
patrocinar um crime ambiental 
no Rio Ferreira. Na sua inter-
venção, a deputada questionou 
o Ministro do Ambiente sobre 
o facto de a ETAR de Arreigada 
ainda não estar a funcionar. “As 
obras de remodelação na ETAR 
conduziram o Rio Ferreira a um 
verdadeiro esgoto a céu aber-
to que as populações aguen-
taram muitos meses. A ETAR 
está concluída, mas não está a 
funcionar por falta de vistoria 
e está a colocar em causa a fau-
na e flora do rio e a qualidade 
de vida da população. Senhor 
ministro, quando pretende re-
solver esta situação e colocar 
termo a um crime ambiente 
que continua a ser patrocinado 
pelo Ministério do Ambiente?”, 
questionou na sua intervenção.

ETAR discutida na Assembleia da República

Uma comitiva do PSD/Porto 
visitou as Estação de Tratamen-
tos de Águas Residuais de Ar-
reigada e constatou que o Rio 
Ferreira continua a ser poluído. 
“Continuam a ser lançados no 
rio Ferreira os efluentes apenas 
com um tratamento primá-
rio, facto que transformou o 
rio num autêntico esgoto a céu 
aberto, castigando quer a popu-
lação de Arreigada, quer a po-
pulação da cidade de Lordelo [a 
jusante]”, lê-se no comunicado 
da distrital social-democrata.

A posição do PSD surge após 
uma visita à ETAR de Arreigada 
feita por um grupo de deputa-
dos eleitos pelo Porto, acompa-
nhados dos autarcas de Lordelo 

e Frazão/Arreigada.” O PSD ou-
viu os autarcas e o responsável 
pelo funcionamento da ETAR e 
espera que os compromissos do 
senhor ministro do Ambiente, 
Matos Fernandes, sejam, desta 
vez, para cumprir, face aos cí-
clicos compromissos anteriores 
falhados, previsto agora para o 
final do mês de outubro. As res-
ponsabilidades políticas são cla-
ras. O ministro do Ambiente e a 
Câmara de Paços de Ferreira [PS] 
devem ser responsabilizados 
pela sua incapacidade em gerir 
a obra de forma a evitar o crime 
ambiental, bem como a Câmara 
de Paredes que, estranhamente, 
não tem defendido as suas popu-
lações neste processo”, concluiu.

PSD/Porto diz que ETAR continua a poluir o Rio

Bloco de Esquerda apresenta projeto de resolução
O Grupo Parlamentar do Blo-

co de Esquerda apresentou na 
Assembleia da República um 
projeto de resolução para que o 
governo garanta o correto trata-
mento de efluentes do rio Ferrei-
ra e assegure a sua urgente des-
poluição. Desde 1993 que a ETAR 
de Arreigada trata efluentes do 
concelho de Paços de Ferreira 
que, com uma população de 56 
mil habitantes e uma taxa de 
acessibilidade física do sanea-
mento de 90 por cento, é cicli-
camente sujeita a graves episó-

dios de poluição do rio Ferreira.
No projeto de resolução 

apresentado, o grupo parla-
mentar do Bloco de Esquerda 
propõe que o Fundo Ambien-
tal seja reforçado para que se 
proceda “à remoção dos resí-
duos descarregados com auto-
rização da Agência Portuguesa 
do Ambiente pela ETAR de Ar-
reigada no Rio Ferreira e que 
se encontram depositados ao 
longo das margens e leito do 
Rio, principalmente na zona 
do Parque de Lazer de Lordelo.

Defende ainda o estudo de “so-
luções redundantes para a ETAR 
de Arreigada para que não ocor-
ram mais descargas de efluentes 
sem tratamento secundário e 
terciário em situações de avaria 
e de funcionamento deficiente”, 
e que se “implemente um plano 
de gestão específico que preveja 
a despoluição e a fiscalização de 
descargas em todo o rio Ferreira, 
elaborado e operacionalizado 
pelas entidades competentes em 
articulação com todos os mu-
nicípios atravessados pelo rio”.

Nuno Serra 

(Presidente da Mui Nobre
Cidade de Lordelo)

Editorial

V     ivemos tempos 
difíceis, em que 
somos forçados 
a alterar hábitos 

e rotinas, e que nos tem con-
duzido a uma reflexão sobre 
a nossa intervenção na co-
munidade, cujo isolamento 
social se traduz num forte 
contributo e a principal ferra-
menta para o combate à crise 
sanitária mas que, por outro 
lado, contraria os princípios 
e os valores que defendemos, 
rompendo com todo um pas-
sado em que era valorizado o 
convívio em sociedade. Esta 
é a realidade que vivemos ac-
tualmente e que esperamos 
seja de curta duração e pos-
samos a curto prazo voltar 
a abraçarmo-nos, não fosse-
mos nós o povo dos afetos!

Neste contexto, a Junta de 
Freguesia terá sempre um 
papel importantíssimo e 
fulcral, quer seja na defesa 
dos interesses e da saúde da 
população, com um refor-
ço dos serviços prestados 
e apoios sociais, quer seja 
no apoio às Instituições lo-
cais, principalmente aque-
las directamente ligadas ao 
sector da saúde e da solida-
riedade social. Em Lordelo 
ninguém pode ficar para trás!

Nos últimos meses, os Lor-
delenses puderam constatar 
o enorme esforço por parte 
da Junta de Freguesia de Lor-
delo no combate à pandemia, 
com inúmeras iniciativas que 
pudessem responder às difi-
culdades do dia-a-dia, e dar a 
necessária e devida tranqui-
lidade a este “novo normal”. 

Foi possível também perce-
ber a necessidade de intervir 
em situações para as quais 

não tínhamos ainda uma 
resposta adequada, e é assim 
que nasce um novo projecto “ 
A União faz a Sopa”, uma cozi-
nha solidária preparada para 
atender a situações de emer-
gência e que visa essencial-
mente, distribuir refeições 
confeccionadas a pessoas 
carenciadas. Este projecto 
não substitui nenhum dos já 
existentes, nomeadamente 
o “Lordelo Solidário”, mas 
vem antes servir como um 
complemento às respostas 
sociais existentes em Lordelo.  

Um outro projecto que vê 
agora a luz do dia é este novo 
periódico “O Lordelense” que 
pretende ser um instrumento 
de informação e divulgação 
das várias actividades desen-
volvidas na Freguesia, bem 
como, aproximar e aprofundar 
o relacionamento e a transpa-
rência entre os órgãos eleitos 
e os Cidadãos. A partir desta 
data e com uma periodicida-
de bimestral, irá receber em 
sua casa “O Lordelense” dando 
resposta também a uma estra-
tégia de comunicação inicia-
da por este executivo, com a 
criação de uma nova imagem 
corporativa, um site na Inter-
net, e uma página nas Redes 
sociais Facebook e Instagram.

Finalmente, e porque o 
próximo número sairá ape-
nas em Janeiro, gostaria de 
deixar uma mensagem de 
esperança e desejos de um 
Santo e Feliz Natal, que es-
peremos seja possível no 
convívio da família, e que 
2021 possa trazer de volta a 
normalidade às nossas vidas, 
muita saúde, alegria e prospe-
ridade a todos os Lordelenses.

Um Abraço

Nasceu
“O Lordelense”
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Os efeitos da pande-
mia acentuaram as 
dificuldades sociais 
em algumas famí-

lias e a Junta de Freguesia de Lor-
delo, sensibilizada com o proble-
ma, criou o projeto ‘A união faz a 
Sopa’. “A ideia passa por atenuar 
as dificuldades das pessoas com 
a alimentação, nomeadamente, 
as que, por norma, conseguiam 
refeições oferecidas pelos res-
taurantes”, explicou Nuno Serra. 
Com as restrições provocadas 
pela COVID-19, vários setores de 
atividade encerraram as por-
tas durante um largo período, 
como aconteceram com os res-
taurantes, e o posterior con-
trolo nos horários de abertura 
ao público introduziram uma 
nova realidade ao quotidiano 
das pessoas. Mudanças que fra-
gilizaram ainda mais algumas 
pessoas mais necessitadas, que 
não conseguem obter uma re-
feição diária equilibrada. E foi 
para mudar este paradigma que 
nasceu ‘A união faz a Sopa’. “Em 
Lordelo ninguém pode passar 
fome”, destacou o Presidente da 
Junta de Freguesia de Lordelo. 

Assim, os cidadãos que ne-
cessitarem de comer, terão à 
disposição uma refeição gratui-

ta, que será disponibilizada ao 
almoço, no espaço contíguo à 
Junta de Freguesia. As refeições 
estão abertas à comunidade 
que efetivamente necessite de 
uma refeição e não o possa fa-
zer pelos próprios meios. Nes-

ta primeira fase, as refeições 
irão funcionar em regime de 
take way, tendo em conta as 
restrições da COVID-19, mas 
a ideia será ocupar no futu-
ro o espaço existente para a 
distribuição das refeições.

Projeto ‘A união faz a Sopa’
Foto DR

SOLIDARIEDADE: A Junta de Freguesia criou um mecanismo de apoio aos mais necessitados

A Junta de Freguesia de 
Lordelo está a proceder à 
uniformização dos alvarás 
dos jazigos do cemitério. 
Assim, todos os proprietá-
rios de uma concessão de-
verão deslocar-se à Junta de 
Freguesia com o documen-
to identificativo para ser 
trocado pelo novo alvará. A 
substituição não terá qual-
quer custo para o cidadão.

Alvarás
do cemitério
uniformizados

O Reverendo Padre Rui pro-
cedeu à bênção da viatura de 
Comando Tático dos Bombeiros 
Voluntários de Lordelo, doada 
pela empresa Justa & Carneiro. 
A cerimónia contou com a pre-
sença do Presidente dos Bom-
beiros Voluntários de Lordelo, 
Miguel Ferreira, do Comandan-
te, José Freitas, e do Presidente 
da Federação dos Bombeiros do 
Distrito do Porto, José Miranda.

O Município de Paredes este-
ve representado pelo Presidente 
da Câmara, Alexandre Almeida, 
pelo vice-Presidente da autarquia 
e presidente da Assembleia-Geral 
da corporação de Lordelo, Fran-

cisco Leal, assim como pelo Verea-
dor da Proteção Civil, Elias Barros.

Nuno Serra, Presidente da Jun-
ta de Freguesia de Lordelo e vice-
-Presidente da Assembleia geral 
dos Bombeiros de Lordelo, na 
sua intervenção, deixou um reco-
nhecimento ao gesto benemérito 
da empresa que doou a viatura e 
aproveitou para abordar as obras 
de construção do novo Quartel. O 
Autarca de Lordelo lembrou para a 
importância que a Câmara Muni-
cipal de Paredes deve ter no apoio 
da construção do novo Quartel e 
deixou um apelo aos habitantes 
para também apoiarem dentro 
das possibilidades de cada um.

Bombeiros de Lordelo  
têm nova viatura
de Comando Tático 

A Junta de Freguesia de Lorde-
lo celebrou no passado dia 28 de 
setembro um protocolo de apoio 
financeiro com os Bombeiros Vo-
luntários de Lordelo para ajudar 
na construção do novo Quartel. 
A verba a ser doada pela Junta de 
Freguesia destina-se à pavimenta-
ção e arranjos exteriores do novo 
Quartel, que será construído num 
terreno situado junto ao posto da 
GNR de Lordelo e irá ocupar uma 
área de 5.407 metros quadrados.

A escritura pública de aquisi-
ção do terreno foi assinada há cer-
ca de um ano e este investimento 
vai acontecer no período de co-
memorações dos 50 anos de exis-
tência da corporação dos Bom-
beiros Voluntários de Lordelo. 

O presidente da Associação 
Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Lordelo, Miguel 

Ferreira, falou da importân-
cia para a execução da obra e 
as necessidades da corporação 
para fazer face às necessidades 
da população. “O atual espa-
ço é exíguo e não permite dar 
resposta às necessidades, quer 
materiais quer em termos de 
recursos humanos. Cerca de 40 
por cento das viaturas estão aco-
modadas no exterior do quar-
tel, porque o espaço é diminuto 
e não permite albergar todas 
as viaturas. No que toca aos re-
cursos humanos, necessitamos 
de novas camaratas femininas 
e masculinas, uma vez que as 
existentes já não respondem às 
necessidades da corporação”. 
Por isso, “a construção do novo 
quartel é de importância vital 
para a coletividade”, afirmou o 
presidente em diversas ocasiões.

O projeto foi criado por dois 
lordelenses: o arquiteto Sílvio 
Silva e o engenheiro Valente: “An-
tes do desenho dos volumes do 
Quartel, foi preciso trabalhar até 
à exaustão o organigrama funcio-
nal, porque a complexidade espa-
cial era enorme, e porque havia 
muitos compartimentos que não 

podiam ficar distantes uns dos 
outros”. Porém, “agora que o pro-
jeto entrou na reta final, já é possí-
vel afirmar que, para breve, Lorde-
lo terá um quartel condigno e que 
será uma referência arquitetóni-
ca do concelho de Paredes”, con-
cluíram os projetistas aquando 
da entrega do projeto à direção.  

Junta de Freguesia vai doar verba 
para novo Quartel dos Bombeiros 

Foto DR

PROTOCOLO: A Junta de Freguesia de Lordelo vai ajudar os Bombeiros no novo Quartel
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Uma foto da Igreja Ma-
triz de Lordelo foi a 
imagem vencedora 
do concurso de Foto-

grafia organizado pela Junta de 
Freguesia de Lordelo, no âmbito 
das comemorações do 17.º ani-
versário da cidade de Lordelo.

A fotografia vencedora é da au-
toria de Ricardo Silva e foi a mais 
votada no concurso de Fotogra-
fia organizado pela Junta de Fre-
guesia de Lordelo, inserido nas 
celebrações do 17º Aniversário da 
Elevação de Lordelo a Cidade, lan-
çado num contexto particular 
devido à pandemia que condicio-
nou o programa comemorativo.

“As votações foram definidas 
pelos utilizadores da rede social 

Facebook e foi o número de “Gos-
tos” que ditou a classificação”, 
explicou a Junta de Freguesia. O 
vencedor vai receber um prémio 
de 150 euros, o 2.º classificado, Joa-
na Machado, terá um prémio de 
100 euros, enquanto o 3.º classifi-
cado, Eugénio Leal, será contem-
plado com 50 euros. Todos estes 
valores serão em vales de com-
pras nas lojas aderentes da pla-
taforma ‘Comprar em Lordelo’.

“O objetivo desta iniciativa, 
passa por estimular o gosto 
pela fotografia, pelos diver-
sos olhares da nossa Cidade e 
pelo apoio ao Comércio tradi-
cional, que vive tempos difí-
ceis, nesta fase”, acrescentou a 
Junta de Freguesia de Lordelo.

A Junta de Freguesia de Lor-
delo celebrou no passado mês 
de julho um protocolo com o 
Aliados Futebol Clube de Lor-
delo, com o objetivo de apoiar 

o departamento de formação 
através de um valor monetário.

Recorde-se que o Aliados 
Futebol Clube de Lordelo tem 
várias equipas de formação 

em atividade, com participa-
ções regulares nos campeona-
tos da Associação de Futebol 
do Porto e com atividade de 
centenas de atletas do clube.

Estatuto  editorial

O LORDELENSE é um jor-
nal bimestral da proprie-
dade da Junta de Freguesia 
de Lordelo. O periódico tem 
como missão divulgar os 
acontecimentos e ativida-
des dinamizadas na fregue-
sia de Lordelo, sempre com 
a premissa da valorização 
e informação dos aconte-
cimentos aos cidadãos re-
sidentes na freguesia, as-
sim como os lordelenses 
espalhados pelo mundo. 

O LORDELENSE preten-
de ainda veicular junto dos 
seus leitores, a informação, 
formação e opinião, dando 
ênfase a questões de índole 
cultural, social, associativo 
e outros temas pertinentes 
que valorizem sempre a in-
formação imparcial, através 
de critérios jornalísticos no 
que diz respeito ao trata-
mento das notícias a publi-
car, nomeadamente, a ética 
e as regras de boa conduta 
que não coloquem em cau-
sa a honra e o bom nome de 
pessoas a título individual e/
ou coletivo, os valores nacio-
nais, a segurança coletiva, 
nem serão feitas ou permi-
tidas mensagens apelando 
a práticas que ofendam a 
dignidade de quem quer 
que seja e procurar-se-á 
que todos os textos sejam 
escritos de forma clara, 
acessível e correta, privile-
giando a língua portuguesa. 

O LORDELENSE assegura 
o respeito pelos princípios 
deontológicos da Imprensa e 
pela ética profissional, assim 
como pela boa fé dos leitores.

Junta de Freguesia apoia formação  
do Aliados de Lordelo

A Junta de Freguesia de Lordelo 
ofereceu um computador à Socie-
dade Columbófila de Lordelo para 
que a associação consiga melhorar 
a qualidade dos serviços. O mo-
mento da entrega dos equipamen-

tos ficou registado em fotografia, 
com as presenças de Nuno Serra, 
Presidente da Junta de Freguesia 
de Lordelo, e de Manuel Carnei-
ro (Raposo), Presidente da Socie-
dade Columbófila de Lordelo.

Sociedade
Columbófila
recebe
equipamento 
informático
doado pela
Junta

Concurso de Fotografia marca 
17 anos de Cidade de Lordelo 
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O Presidente da Junta 
de Freguesia de Lor-
delo, Nuno Serra, 
reuniu-se no passado 

dia 7 de outubro com o Autarca 
de Paredes, Alexandre Almeida, 
para preparar o plano de ativi-
dades e o Orçamento para 2021, 
relativo à Cidade de Lordelo, sen-
do que a prioridade será o Apoio 
Social. Nessa reunião, onde tam-
bém esteve presente o vice-Pre-
sidente da Câmara, Francisco 
Leal, foram partilhadas algumas 
ideias e projetos para a Fregue-
sia, entre elas, destacam-se a ne-
cessidade da criação de uma es-
tratégia comum para a captação 
de investimento para a Cidade 
de Lordelo. Neste ponto, a Câma-
ra concordou, mas admitiu difi-
culdades pelo desinvestimento 
da Be Water, principalmente 
na zona industrial, impedindo 
a entrada de novas empresas.

Foi abordada a inexistência 
de uma rede de transportes pú-
blicos adequada às exigências 
dos dias de hoje para a fregue-
sia, tendo ficado comprometido 
pelo executivo de que iriam a 

curto prazo ser acrescentadas 
mais algumas carreiras na fre-
guesia, apesar da Junta defender  
a extensão das linhas do lugar 
da Balsa-Sobrado, até à Cidade de 
Lordelo, e fechando o circuito em 
Campo-Valongo, com passagem 
por Rebordosa e Gandra. Por ou-
tro lado, a Junta de Freguesia de 
Lordelo fez saber que assinou um 
memorando de entendimento 
com a Câmara de Paços de Fer-
reira, em 2017, e que visava criar 
sinergias para a criação da cha-
mada “Linha do Vale do Sousa” 
com uma estação em Lordelo.

Foi ainda abordada a revitali-
zação do Rio Ferreira, com a de-
vida despoluição, a retirada do 
emissário existente dentro do 
rio, a limpeza das margens e do 
leito, reposição das espécies ou-
trora ali existentes (fauna e flora) 
e no seguimento dos projetos 
para impulsionar o turismo, com 
a criação de uma praia fluvial que 
possa ter a qualidade necessária 
e exigida, a colocação de um co-
letor enterrado nas margens que 
conduza o sobrante dos trata-
mentos da ETAR de Arreigada até 
jusante do Parque do Rio Ferreira. 

Outra das grandes obras pedi-
das para 2021 é a requalificação 
do Mercado de Lordelo, preser-
vando o património edificado, 
para dinamizar o comércio tra-
dicional, e criar um spot de inter-
venção cultural e recreativa, que 
possa funcionar também como 
ponto de encontro dos jovens 
da freguesia. O Presidente da 
Câmara entendeu a prioridade 

deste projeto, aguardando ape-
nas a disponibilidade dos pro-
gramas Comunitários de apoio.

Há a necessidade de apoio do 
Município para a construção 
da Praia Fluvial, assim como a 
requalificação do espaço envol-
vente às Piscinas, onde existe 
um campo de ténis devoluto, 
local que daria lugar às piscinas 
descobertas. Outro Projeto será 
o da Requalificação do Jardim 
Central, em frente à Junta de 
Freguesia, tendo o Presidente da 
Câmara transmitido que iriam 
analisar em conjunto com os téc-
nicos do Município, e que pode-
ria ser executado até ao final des-
te mandato. O pedido de apoio 
para a Conclusão definitiva do 
Cemitério de Lordelo também 

foi abordado, tendo Alexandre 
Almeida sugerido para a necessi-
dade de orçamentar a obra e soli-
citou a intervenção dos técnicos 
da Câmara para o efeito, em re-
sultado do qual, definirá o apoio 
a atribuir à Junta de Freguesia. 

Falou-se também para a neces-
sidade de restruturar a Capela 
Mortuária, onde a sugestão mais 
plausível seria a da construção 
de uma nova capela do lado da 
Alameda Salvador de Lordelo. 
Esta ideia requer um estudo 
mais aprofundado para o qual o 
Presidente da Câmara demons-
trou toda a disponibilidade.

Analisou-se ainda os trabalhos 
referentes à execução do protoco-
lo em curso nesta freguesia, ten-
do ficado em aberto a necessidade 

de um novo protocolo para 2021.
Relativamente a pavimenta-

ções, O Presidente da Câmara 
garantiu que brevemente serão 
executadas as obras de requalifi-
cação da Rua de Santa Marta, bem 
como a ligação entre o Centro 
Escolar 2 e o Mercado, sendo pavi-
mentadas parte da Rua da Abroei-
ra e parte da Rua de Penhas Altas.

Foi sugerido que na Rua de 
Penhas Altas se pudesse esten-
der a pavimentação até ao café 
do Maximino, tendo ficado essa 
possibilidade em aberto. Além, 
destas Ruas a Junta de Freguesia 
de Lordelo defende a necessida-
de de corrigir/pavimentar uma 
série de arruamentos, onde será 
necessário o apoio incondicional 
da Câmara Municipal de Paredes: 
Rua de Santa Tecla, Rua do Vinhal, 
Rua da Ribeira, Rua das Cales, Rua 
Nova da Campa, Rua do Ronfe, 
Rua da Vila, Rua do Guardão, Rua 
de Taio, Calçada do Fidalgo, Rua 
da Costa Verde, Rua da Floresta, 
Rua dos Correios, Rua Rota dos 
Móveis, Rua de Soutelo, Rua de São 
João, Rua do Cosme, entre outras.

Também abordados os assun-
tos sobre a abertura do arruamen-
to entre a GNR e Vilela, tendo sido 
esclarecido que essa intervenção, 
pelo valor financeiro que repre-
senta para o Município, terá de 
ficar adiada. A casa da Juventude 
e o parque de lazer que envolve a 
Torre dos Alcoforados, bem como 
o arruamento que se pretende 
abrir entre a Rua do Vinhal e a Tor-
re, serão processos a ter em conta 
no mais curto espaço de tempo.

Plano de Atividades 2021 discutido com a Câmara

Fique a conhecer os serviços dis-
poníveis neste espaço:

> MT - Instituto da 
Mobilidade e dos Transportes
- Pedido de alteração de nome na carta de 
condução
- Pedido de alteração de nome e morada na 
carta de condução
- Revalidação de carta de condução por ca-
ducidade para - de 70 anos + alteração de 
morada
- Revalidação de carta de condução por ca-
ducidade para + de 70 anos + alteração de 
morada
- Revalidação de carta de condução por cadu-
cidade para + de 70 anos
- Revalidação de carta de condução por cadu-
cidade para - de 70 anos
- Revalidação das guias de substituição da 
carta de condução
- Substituição da carta de condução por mau 
estado

- Substituição da carta de condução por altera-
ção das restrições
- Retificação administrativa
- Carta de Condução - Alteração de Morada;
- Carta de Condução - Revalidação;
- Carta de Condução - 2º Via (duplicado);
- Carta de Condução - Substituição
- Carta de Condução - Averbamento do Grupo 
2 (restrição 997)
SEF - Serviço 
de Estrangeiros e Fronteiras
- Marcação online - Marcação de renovação 
da autorização de residência;
- Marcação online - Marcação de renovação 
do Cartão de Residência (para cidadãos da 
União Europeia e seus familiares);
- Marcação online - Marcação da prorroga-
ção da permanência (para cidadãos titulares 
de visto de trânsito, curta duração ou estada 
temporária;
- Marcação online - SAPA Sistema automáti-
co de pré-agendamento de atendimento dos 
cidadãos que pretendam entrar, permanecer, 

sair ou que estejam em situação que implique 
afastamento do território nacional;
- Marcação online - Marcação de renovação 
da autorização de residência;
- Marcação online - Outros Serviços por Agen-
damento que estão a ser desenvolvidos pelo 
SEF
DGAJ - Direcção Geral da Ad-
ministração da Justiça
- Pedido de Registo Criminal Negativo para 
Cidadãos Nacionais
- Pedido de Registo Criminal para Cidadãos 
Estrangeiros
- Pedido de Registo de Contumácia
Portal do Cidadão
- Pedido de Alteração de morada do CC;
- Confirmação de alteração - morada do CC;
ACT - Autoridade para
as Condições do Trabalho
- Registo contrato trabalho - Registo de contra-
to de trabalhadores estrangeiros;
- Queixas e denúncias - Queixas e denúncias 
(com encaminhamento das mesmas para o 

serviço desconcentrado mais próximo);
- Aquisição Livros - Aquisição de livros e publi-
cações à ACT;
- Esclarecimento de dúvidas - Disponibilização 
e submissão de formulário destinado ao escla-
recimento de dúvidas;
- Simulador - Cálculo do valor a receber no 
final do contrato de trabalho;
 - Formulários e minutas;
ADSE Serviços Atendimento
- Serviços Atendimento - Pedido/Renovação 
de CESD
- Serviços Atendimento - Pedido 2ª via de car-
tão de benificiário (com ou sem alteração de 
dados);
- Serviços Atendimento - Emissão de declara-
ção de IRS;
- Serviços Atendimento - Emissão de declara-
ção para efeitos de complementariedade;
- Serviços Atendimento - Consultas de conta 
corrente;
- Serviços Atendimento - Alteração de Nome/
Nib/Morada;

- Serviços Atendimento - Entrega de docu-
mentos de despesa
CGA - Caixa Geral 
de Aposentações
- Entrega de requerimento de pensão de So-
brevivência;
- Pedido de reembolso de pensão de despe-
sas de funeral;
- Pedido de subsídio de Morte;
- Entrega de requerimento de subsídio de fu-
neral;
- Entrega de requerimento de subsídio por 
assistência de terceira pessoa e de subsídio 
mensal vitalício;
- Entrega de requerimento de aposentação de 
ex-subscritor;
- Entrega de requerimento de contagem de 
tempo de ex-subscritor;
- Pedido de alteração de dados pessoais;
- Entrega de requerimento para pagamento de 
quotas de subscritores na situação de licença 
sem vencimentos e situações equiparadas

O Espaço Cidadão Lordelo tem uma multiplicidade de serviços burocráticos com objetivo de satisfazer as necessidades 
dos cidadãos quando se trata para renovar um documento de identificação ou solicitar um registo predial. O atendimento 
funciona todos os dias úteis, das 9 às 12:30 horas e das 14 às 16:30 horas.

Foto: Sérgio Sousa - Arq.

PROJETO: Imagem do futuro Mercado de Lordelo

Com a situação 
que vivemos a 
prioridade será 
o Apoio Social
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obras na freguesia

Parque Infantil da Cidade de Lordelo
- Requalificação do espaço Infantil, com a colocação de novos equipamento.

Cemitério de Lordelo
- Início das obras de construção de novos jazigos de Capela, casas de banho e arrumos.

Pavimentação da Calçada da Corujeira.Pavimentação da Travessa da PortelaPavimentação da Rampa da Irvão.

Arranjo na Praça Francisco Sá Carneiro com colocação de 
lettering com o nome da nossa Cidade e jardim.

Pavimentação da Rua do Cabo. Construção de muro junto à escola, um local que 
constituía um enorme perigo para as centenas de 
crianças que ali circulam diariamente.

Visita às obras na Escola Secundária
- O executivo da Junta de Freguesia visitou as obras de remodelação da Escola Secundária de Lordelo.

Pavimentação da Rua Ritinha com reparação 
do Moinho existente.

As obras abaixo realizaram-se ao abrigo do protocolo celebrado
entre a Junta de Freguesia de Lordelo e a Câmara Municipal de Paredes
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A Junta de Freguesia de 
Lordelo vai abdicar 
este ano da tradicio-
nal iluminação de Na-

tal. As restrições das autoridades 
para se evitar ajuntamento de 
pessoas, com o objetivo de travar 
a evolução da pandemia, foram 
determinantes para a decisão da 
Junta de Freguesia não iluminar 
as artérias da cidade. Por outro 
lado, o orçamento que estava des-
tinado para esta ação será cana-
lizado para promover e dinami-

zar o comércio local, por ser um 
setor bastante penalizado com 
as medidas de confinamento. 
Assim, a Junta de Freguesia, em 
colaboração com as empresas 
associadas à plataforma ‘Com-
prar em Lordelo’, vai realizar 
um sorteio para os consumi-
dores que efetuarem compras 
nas lojas aderentes. No ato da 
compra, será entregue ao clien-
te um cupão para ficar habilita-
do a vales de compras que serão 
sorteados posteriormente. Os 

vales sorteados serão depois 
descontados nas lojas do comér-
cio local instaladas em Lordelo.

Os prémios serão suportados 
pela Junta de Freguesia de Lor-
delo, que assim canalizará para 
a promoção do comércio local a 
verba que estava destinada para 
a iluminação do Natal deste ano. 

Os comerciantes que ain-
da não fazem parte e pre-
tendam integrar este sor-
teio, deverão registar-se em 
w w w.compra rem lordelo.pt

Vamos iluminar 
o comércio local

O Executivo da Junta de Freguesia 
de Lordelo deseja-lhe  
um Santo Natal e um Próspero 2021.

A nossa história...

Lordelo foi elevada a Vila a 28 de junho de 1984 e a Cidade a 26 de 
agosto de 2003 (na foto). Apesar de uma das propostas incluir a al-
teração da designação para "São Salvador de Lordelo", o texto final 
da Lei 73/2003 manteve a designação Lordelo para a nova cidade.


