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INFOMAIL

PÁG.4

Infraestrutura vai custar
2 milhões de euros.                              PÁG.8

PÁG. 5

NOVO MERCADO 
DO TAPADO

Junta de Lordelo 
vai avançar  
com projeto do 
Parque de Lazer 
na Escola de 
Parteira

Apoio Social 
e Economia local 
serão prioridades 
para 2021

Renove a sua 
carta de 
condução   
no Espaço do 
Cidadão

B. V. Lordelo 
fazem apelo para 
a construção do 
novo Quartel

PÁG. 5

PÁG. 4

O projeto está concluído e pronto   
a ser executado, dependendo apenas  
da Câmara Municipal de Paredes 
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ATIVIDADES DO ANO 2020 

- Novos serviços do Espaço 
do Cidadão: renovação do Car-
tão de Cidadão

- Equipa da Junta de Fregue-
sia de Lordelo participa na Liga 
Boccia Sénior

- Consultas no gabinete e 
aconselhamento jurídico

- Apoio à organização do 
Carnaval de Lordelo

- Criação de um Grupo Coral 
Infantil na Cidade de Lordelo

- Novos alvarás para os con-
cessionários do do cemitério

- Arranjos diversos no Posto 
da GNR de Lordelo

- Várias visitas à ETAR de Ar-
reigada, com a participação 
dos restantes membros da co-
missão de acompanhamento

- Aquisição de equipamen-
tos de limpeza e varredura

- Aquisição de novo equipa-
mento informático de apoio 
aos serviços administrativos

- Ativação do plano de con-
tingência da Junta de Freguesia 
relativamente à pandemia

- Reunião de emergência 
com o Delegado de Saúde do 
Município, em resultado da si-
tuação pandémica

- Oferta de 7000 máscaras à 
população

- Encerramento do cemitério: 
limpeza e desinfeção de todo 
o espaço; decorações diversas 
(Domingo de Ramos, Páscoa, 
25 de Abril, Dia da Mãe); equipa-
mentos de proteção individual 
para apoio aos funerais; reforço 
na limpeza e desinfeção da Ca-
pela Mortuária

- Desinfeção de todos os ar-
ruamentos da freguesia, jar-
dins, parques, equipamentos e 
mobiliário urbano

- Reforço do projeto Lordelo 
Solidário (entrega de cabazes 
ao domicílio)

- Celebração do Mês de Maria 
(12 de maio), com a colocação de 
um terço luminoso na Praça em 
frente à Junta

- Criação da plataforma 
‘compraremlordelo’ para apoio 
ao comércio local

- Oferta de EPI’s a várias insti-
tuições da Freguesia

Apoio ao Agrupamento de 
Escolas na entrega e recolha no 

domicílio dos trabalhos escola-
res aos alunos carenciados

- Reuniões várias por video-
conferência com o Município e as 
Juntas de Freguesia do Concelho

- Oferta de máquina de lavar 
à Unidade de Saúde Familiar de 
Lordelo

- Isenção aos feirantes (se-
gundo semestre)

- Isenção da renda (dois me-
ses) às Lojas do Mercado, Bar, 
Piscinas e Quiosque

- Apoio na distribuição de 
máscaras no programa ‘uma 
máscara por quem nos socorre’

- Démarches junto da ‘Be Wa-
ter’, Cooperativa A Lord e Muni-
cípio de Paredes, com o objetivo 
de sensibilizar para o apoio às 
famílias e empresas neste pe-
ríodo difícil

- Protocolo com o Aliados 
Futebol Clube de Lordelo para 
apoio à formação

- Participação no Conselho 
Geral da ANAFRE, em Coimbra

- Concurso de Fotografia 
com o tema ‘Olhar Lordelo’

- Deservagem de todos os ar-
ruamentos  da Freguesia com 
aplicação de herbicida

- Reparações várias nos Cen-
tros Escolares, nomeadamente, 
na iluminação, sanitários e ou-
tros arranjos necessários para 
o seu bom funcionamento

- Atividades desportivas de 
fitness e karaté a decorrer nas 
instalações da Junta de Fregue-
sia

- Manutenção da área ajardi-
nada nas rotundas da freguesia

- Apesar de ser uma compe-
tência da Câmara de Paredes, 
a Junta de Freguesia tomou a 
iniciativa de efetuar a recolha 
semanal do lixo nos contento-
res situados nas ruas de difícil 
acesso aos camiões

- Arranjos do pavimento em 

diversas ruas da freguesia
- Trabalhos diversos no Com-

plexo Desportivo do Aliados de 
Lordelo e fornecimento de ma-
teriais para a manutenção do 
relvado

- Cedência das instalações da 
Junta de Freguesia para as Asso-
ciações

- Reparações várias no Posto 
da GNR de Lordelo

- Apoio à população no 
preenchimento do IRS na Junta 
de Freguesia

- Limpezas e montagem de 
palco para a Festa de São Roque

- Visita à Assembleia da Re-
pública, no sentido de alertar 
para o problema da ETAR de 
Arreigada

 - Portal de Educação: apoio 
às inscrições/matrículas

- Pavimentação da Rua do 
Cabo, Calçada da Corujeira, se-
gundo o protocolo

- Pavimentação da Travessa 
de São João

- Passeios na Rua das Flores
- Apoio às Conservatórias no 

atendimento do Espaço Cida-
dão

O ano de 2020 ficou indubitavelmente marcado pela chegada 
de uma pandemia que alterou por completo a vida de todos 
nós. A Junta de Freguesia de Lordelo, sensível às preocupações 
da sua comunidade, executou uma panóplia de ações de apoio 
social e económico, com a missão de atenuar os problemas dos 
seus concidadãos, provocados pelas medidas de contingência 
introduzidas pelo Governo e pela Direção Geral da Saúde. Fique 
a conhecer algumas das iniciativas que a Junta de Freguesia de 
Lordelo desenvolveu ao longo do ano de 2020.

JANEIRO A MARÇO

ABRIL A JUNHO

ABRIL A JUNHO  

Celebração do mês de Maria Visita do Presidente Nuno Serra à Assembleia da República

Desinfeção dos contentores da Freguesia
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Nuno Serra 

(Presidente da Mui Nobre
Cidade de Lordelo)

Editorial

Entrámos em 2021, não 
da forma como todos de-
sejaríamos, mas, ainda 
que muito condicionados 
por um ano que se antevê 
preocupante e imprevisí-
vel, não deixaremos de nos 
focar naquilo que é o nos-
so trabalho e continuar a 
resolver os problemas que 
realmente nos preocupam e 
preocupam os Lordelenses.

Nesta segunda edição de 
“O Lordelense” poderemos 
recordar algumas das ativi-
dades que foram desenvol-
vidas em 2020, e podemos 
também ficar a conhecer 
alguns dos nossos compro-
missos para 2021, relativa-
mente ao Plano de Ativida-
des da Junta de Freguesia. 

Destacaria aquele que 
poderá ser o projeto mais 
marcante da nossa Cidade 
dos últimos anos: O Novo 
Mercado do Tapado! Se é 
muito importante recupe-
rar o património edificado, 
dando-lhe a dignidade que 
merece, com um projeto 
arrojado e moderno, mas 
a respeitar a sua história e 
identidade, não menos im-
portante será dinamizar 
o espaço com uma agenda 
cultural própria na Praça, 
criar uma zona de restaura-
ção e recuperar e incentivar 
o comércio tradicional, e 
assim seriam ainda criados 
alguns postos de trabalho. A 
Junta de Freguesia tem tudo 
preparado para avançar, 
mas é fundamental o apoio 
e a vontade do Município, 
principalmente na compo-
nente financeira que pode-
rá ser conseguida pela via 

dos fundos comunitários.
Outros projetos estão 

prontos ou em fase de pre-
paração, como podem ler 
nesta edição do jornal, mas 
o grande desafio do nosso 
Executivo, enquanto persis-
tir esta situação pandémi-
ca, será, sem dúvida, o apoio 
social aos mais carenciados 
da freguesia, assim como o 
apoio ao tecido económico 
local. É para estes que te-
mos de concentrar os nos-
sos esforços e direcionar a 
nossa energia, e é por isso 
que temos já iniciativas 
em pleno funcionamento, 
como é o caso do projecto 
“A União faz a Sopa” e ou-
tras em preparação, como 
será o caso do “Gabinete de 
apoio às Empresas”, onde 
se pretende dinamizar ini-
ciativas de formação, ses-
sões de esclarecimento, 
ajuda em candidaturas a 
fundos comunitários, ou 
então numa vertente mais 
direcionada para a indús-
tria do mobiliário, com o 
apoio no desenvolvimento 
do Design do Mobiliário.

Estamos a viver um mo-
mento histórico, que mar-
cará toda uma geração; ha-
verá um antes e um depois 
da pandemia, e é por isso 
o momento certo para nos 
unirmos, para mostrar que 
a comunidade Lordelense 
tem fibra e está preparada 
para enfrentar as maiores 
adversidades e dificulda-
des, que só com muita for-
ça e resiliência seremos 
capazes de ultrapassar esta 
situação, mas onde nin-
guém pode ficar para trás.

O Ano de todos 
os desafios

- Distribuição do novo Jornal 
‘O Lordelense’ por toda a Fre-
guesia

- Arrque do projeto ‘A União 
Faz a Sopa’ (serviço de refeições 
gratuitas aos mais carenciados)

-  Apoio social no âmbito do 
projeto ‘Lordelo Solidário’ com 
reforço no Cabaz de Natal e 
oferta de prendas às crianças

- Início da construção dos no-
vos jazigos de capela e casas de 
banho no interior do cemitério

- Obras de construção de no-
vas sepulturas e emparedamen-
to das antigas

- Acompanhamento do arra-
que da nova  ETAR de Arreigada

- Ofertas de Natal para as Es-

colas Básicas 1 e 2
- Apoio no projeto do CLDS 

para a recolha de brinquedos 
e alimentos para as famílias 
mais desfavorecidas

- Apoio ao Comércio Local 
com a realização de um concur-
so/sorteio

- Realização da Feira de Natal 
extraordinária

- Construção de muros na 
Rua Santa Rita e na Rua de Sou-
telo

- Reparação das condutas de 
água na Rua de São João

- Decoração do cemitério 
com velas e flores no Dia de To-
dos os Santos

- Protocolo de apoio financei-
ro com a associação AIJA

- Edição de um Livro sobre a 
Cidade de Lordelo, que resulta-
rá da recolha de fotos, histórias, 
testemunhos, documentos

- Início das obras de requali-
ficação do Salão Nobre da Junta 
de Freguesia

- Embelezamento do Jardim 
em frente à Junta com a coloca-
ção de um novo lettering

- Apoio social, em parceria 
com a Câmara Municipal de Pa-
redes, no pagamento de rendas, 
obras em habitações, apoio ao 
pagamento da medicação, trata-
mentos dentários e oftalmológi-
cos, apoio psicológico, etc.

- Protocolo com os Bombeiros 
Voluntários de Lordelo para a 
construção do novo Quartel

- Início da segunda limpeza 
anual  das ruas da Freguesia, 
com deservagem e aplicação de 
herbicida

- Pavimentação da Rampa do 
Irvão, Travessa da Portela, Rua 
da Ritinha, segundo o protocolo 

celebrado com a Câmara Munici-
pal de Paredes

- Arranjos do pavimento na 
Rua de São João, na Rua de São 
José, na Rua da Vila, Rua São Pe-
dro, Rua do Vinhal, Travessa do 
Cautela e na Praça Francisco Sá 
Carneiro

- Construção de muro na Rua 
das Piscinas

- Drenagem das águas pluviais 
na Rua de Beneiras e respetiva re-
qualificação

- Limpezas nos Centros Esco-
lares e na Escola Secundária de 
Lordelo, para a abertura do ano 
letivo 2020/2021

- Acompanhamento e apoio 
nas obras da Escola EB 2/3 de Lor-
delo

- Montagem do palco para a 
comemoração do aniversário da 
ADIL

- Limpeza de terreno perten-
cente à ADIL (Rua Abroeira)

- Reconstrução de muro no 
terreno pertencente à ADIL

- Apoio no programa ao Vo-
luntariado Jovem pela Natureza 
e Floresta

- Cedência das instalações da 
Junta de Freguesia para realiza-
ção de colheitas de sangue

- Cedência das instalações da 
Junta de Freguesia para acompa-
nhamento dos utentes da APPIS

- Cedência das instalações da 
Junta de Freguesia para vacina-
ção antirrábica (canídeos e gatí-
deos)

- Colocação de TPA – Terminal 
de Pagamento Automático nos 
serviços administrativos da Jun-
ta de Freguesia

- Colocação do novo baloiço 
no Parque Infantil da Junta de 
Freguesia

- Entrada de um novo pro-
cesso de queixa-crime movido 
contra o Ministério do Ambien-
te, APA (Agência Portuguesa do 
Ambiente), Câmara Municipal 
de Paços de Ferreira e Águas de 
Paços de Ferreira, em resultado 
do crime ambiental ocorrido na 
ETAR de Arreigada

OUTUBRO A DEZEMBRO

JULHO A SETEMBRO

A Junta de Freguesia ,apoiada por voluntários, produziu 7000 máscaras para distribuir pela população
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O Plano e Orçamento 
para o Ano 2021 foi 
aprovado pela una-
nimidade dos mem-

bros presentes na Assembleia 
de Freguesia, na reunião magna 
que decorreu no passado mês de 
dezembro, de 2020. Os projetos 
pilares para este ano estão fo-
cados nas Famílias e Empresas 
da cidade de Lordelo. Os refle-
xos provocados pela situação 
pandémica deixaram marcas 
e, este ano, a luta será mantida 
no sentido de reerguer a comu-
nidade e tornar 2021 num ano 
mais positivo. Nesse sentido, a 
Junta de Freguesia de Lordelo 
terá a preocupação de reforçar o 
apoio social e criar iniciativas de 
apoio ao comércio local, assim 
como à indústria do mobiliário.

Para este ano há prioridades 
em que o executivo assume o 
compromisso de pressionar jun-
to das entidades competentes 
para a introdução de algumas 
medidas fundamentais para o 
desenvolvimento da cidade. A 
saber: uma rede de transpor-
tes públicos adequada às exi-
gências dos dias de hoje e que 
sirvam convenientemente os 
Lordelenses; a captação de inves-
timento para a freguesia, quer 
seja na construção imobiliária, 
ou no apoio à instalação de no-

vas empresas; a revitalização do 
Rio Ferreira, da sua fauna e flo-
ra, com a limpeza das margens 
e do leito, e com a construção de 
uma praia fluvial que sirva, não 
só os Lordelenses, como tam-
bém para o desenvolvimento 
da atividade turística da cidade.

Há projetos escolhidos 
pelos Lordelenses que serão 
idealizados em articulação 
com a Câmara Municipal de 
Paredes. As intenções passam 
pela sua execução durante 
este ano de 2021, nomeada-
mente, o Mercado de Lordelo, 
sendo esta uma obra de pri-
mordial importância para a 

freguesia; a requalificação do 
Jardim Central; as piscinas 
descobertas; a Casa da Juven-
tude, na Casa do Vila-Chã; a 
requalificação da Escola de 
Parteira; a abertura do ar-
ruamento a Vilela e a requa-
lificação de inúmeras ruas.

Haverá ainda uma especial 
atenção às associações da Fre-
guesia, tendo em conta que 
2020 foi de atividade pratica-
mente nula e, nesse sentido, 
será dado pela Junta de Fre-
guesia de Lordelo uma maior 
atenção e apoio à revitaliza-
ção das dinâmicas associati-
vas durante o ano em curso.

Apoio Social e Economia 
Local na agenda para 2021

Renove a Carta de Condução no Espaço Cidadão

Bolsas de Mérito para alunos

A Junta de Freguesia de Lor-
delo celebrou a 14 de dezem-
bro de 2020 um protocolo de 
cooperação com a Associação 
AIJA, para ser atribuída uma 
verba mensal durante um 
ano, podendo ser renovável. 

“A AIJA é uma Associação para 
pessoas com deficiência, situa-
da no antigo Jardim de Infância 
de Parteira e que tem atraves-
sado muitas dificuldades, prin-
cipalmente por estarem ainda 
dependentes da celebração de 
protocolos com a Segurança So-
cial. Por isso, subsistem apenas 
com as mensalidades dos seus 
utentes, que é claramente insu-
ficiente, sendo uma parte an-
gariada por donativos”, referiu 
Nuno Serra.  Como ainda não 
existe qualquer protocolo com a 
Segurança Social, as capacidades 
de subsistência da instituição fi-
cam em causa. Neste momento, 
a AIJA tem 12 utentes e um dos 

problemas principais resulta da 
necessidade de transporte espe-
cial efetuado pelos Bombeiros, 
tendo, por isso, um custo. Outro 
problema está relacionado com 
os funcionários, pois este tipo 
de instituição exige técnicos 
especializados e qualificados 
para poder estar em atividade. 
“O valor será sempre uma pe-
quena ajuda para todos estes 
custos”, concluiu o Presidente 
da Junta de Freguesia de Lordelo.

Protocolo com a AIJA

A Cidade de Lordelo tem 
desde novembro um centro 
para a realização do teste Co-
vid-19. A unidade está loca-
lizada no parque de estacio-
namento do Pavilhão Rota 
dos Móveis e tem capacidade 
para efetuar 150 testes diários. 

Este foi o terceiro Centro de 
testagem do concelho de Pare-
des que permitiu reforçar a ca-
pacidade de realização de testes 

do Hospital Particular de Pare-
des, com 200 testes por dia, e 
do Centro de Saúde de Paredes, 
que realiza 80 análises diárias.

O Presidente da Junta de Fregue-
sia de Lordelo, Nuno Serra, esteve 
presente na cerimónia de entrega 
das Bolsas de Mérito aos melhores 
alunos do ensino Secundário (10.º, 
11.º e 12.º), correspondentes ao ano 
letivo 2019/2020. A iniciativa foi 
organizada pelo Agrupamento de 
Escolas de Lordelo. A Bolsa de Méri-
to é atribuída aos alunos  que tive-
ram médias acima dos 15 valores. 

A Junta de Freguesia pretende 
criar o Prémio de Mérito Escolar 
que se estenda a todos os alunos 
do Secundário e não apenas a 
determinados escalões, colma-
tando assim uma lacuna exis-
tente. As bolsas serão uma aju-
da para quem tem as melhores 
prestações escolares e o Prémio 
de Mérito será para todos que 
tenham as melhores médias. 

Centro de Testes Covid-19

O Espaço Cidadão em Lorde-
lo permite tratar dos processos 
relacionados com o Instituto da 
Mobilidade e dos Transportes 
(IMT). Fique a conhecer que ser-
viços poderá encontrar no nos-
so balcão, como, por exemplo, a 
renovação da carta de condução:

- 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 caducidade para 
- de 70 anos + alteração de mo-
rada;

- Revalidação de carta de 
condução por caducidade para 
+ de 70 anos + alteração de mo-
rada;

- Revalidação de carta de 
condução por caducidade para 
+ de 70 anos;

- Revalidação de carta de 

condução por caducidade para 
- de 70 anos;

- Revalidação das guias de 
substituição da carta de con-
dução;

- Substituição da carta de 
condução por mau estado;

- Substituição da carta de 
condução por alteração das 
restrições;

- Retificação administrativa; 

Carta de Condução;
- Alteração de Morada;
- Carta de Condução - Revali-

dação;
- Carta de Condução - 2º Via 

(duplicado);
- Carta de Condução – Substi-

tuição;
- Carta de Condução - Aver-

bamento do Grupo 2 (restrição 
997).

Foto: D.R.

O espaço está situado nas instalações da Junta de Freguesia

Foto: D.R.

Transportes públicos e revitalização do Rio Ferreira são as prioridades para 2021

Orçamento para 2021 aprovado por unanimidade na Assembleia de Freguesia 



O Lordelense  •  Janeiro / Fevereiro de 2021 5

atualidade

A Junta de Freguesia 
pretende requalificar 
o Mercado de Lordelo 
para dar uma nova 

imagem ao centro da cidade. O 
projeto está dividido em três 
vertentes que passam por requa-
lificar um edifício com interesse 
histórico para a freguesia, dina-
mizar o comércio tradicional 
e criar um ponto de encontro 
para a juventude. A Praça Cen-
tral terá uma agenda regular de 
eventos para dar vida ao espaço.

É um espaço que, outrora, re-
cebeu a Feira de Lordelo e já foi 
muito movimentada pelos lor-
delenses e trazia dinamismo ao 
local. Uma intenção que a Junta 
de Freguesia pretende reinven-
tar num espaço histórico e de 
grande beleza arquitetónica.

É ainda a pensar na reabi-
litação e na requalificação do 
património existente que a in-
tervenção será feita e transfor-
mada no Mercado de Lordelo.

“É importante esclarecer que 
há regras importantes nesta in-
tervenção, desde logo, preservar 
o património. O edifício tem um 
valor arquitetónico e no projeto 
foi salvaguardada toda a preser-
vação da estrutura, ou seja, será 
reabilitada conforme a traça ori-
ginal. Finalmente, será colocada 
uma cobertura solta em todo o 
edifício, de forma a não interfe-

rir com a arquitetura original”, 
explicou o Presidente da Junta 
de Freguesia de Lordelo, Nuno 
Serra, acrescentando que será 
aproveitada toda a zona envol-
vente, porque “o edifício é lindo”. 

O projeto requer uma candi-
datura e o apoio indispensável 
da Câmara Municipal de Paredes, 
que terá um papel decisivo para 
a efetivação das obras. Nuno Ser-
ra pretende que o projeto inicie 
até ao final deste mandato, que 
termina em outubro de 2021, até 
porque “é a vontade do Povo de 
Lordelo, uma vez que o proje-
to faz parte das propostas que 
apresentámos para este manda-
to. Estou convencido que o Pre-
sidente da Câmara Municipal de 
Paredes entenderá a pertinência 
deste projeto e dará início à obra 
durante este ano”, concluiu.

Realizou-se no passado dia 26 
de dezembro, na Junta de Fregue-
sia, o sorteio da iniciativa ‘Com-
prar em Lordelo’, que teve como 
objetivo o incentivo à compra no 
comércio local. Os concidadãos 
aderiram em massa à iniciativa e 
a prova foi a quantidade de rifas 
inseridas na tombola para par-
ticipar no sorteio. Assim, foram 
sorteadas dez rifas de 50 euros e 

dez rifas de 100 euros. O sorteio 
foi transmitido em direto através 
do canal do Facebook da Junta 
de Freguesia de Lordelo. Os vales 
deverão ser descontados apenas 
nas lojas do comércio local de 
Lordelo aderentes ao projeto.

Este valor foi disponibilizado 
pela Junta de Freguesia, em re-
sultado de ter abdicado de par-
te da tradicional iluminação de 

Natal. As restrições com o ajun-
tamento de pessoas por causa 
da Covid-19 levaram a autarquia 
a não iluminar as artérias da ci-
dade e o orçamento destinado 
para essa ação foi canalizado 
para promover e dinamizar o 
comércio local, por ser um se-
tor bastante penalizado com 
as medidas de confinamento.

A Junta de Freguesia, em co-
laboração com as empresas as-
sociadas à plataforma ‘Comprar 
em Lordelo’, realizou o sorteio 
para os consumidores que efe-
tuaram as compras nas lojas 
aderentes. No ato da compra, 
foi entregue ao cliente uma rifa 
para ficar habilitado aos vales de 
compras que foram sorteados. 

Os comerciantes que ainda 
não fazem parte e pretendam in-
tegrar esta plataforma, deverão 
registar-se gratuitamente em 
www.compraremlordelo.pt .

Sorteadas rifas do Comércio local

A Junta de Freguesia de Lordelo 
vai avançar com um projeto, que 
tem como objetivo requalificar o 
espaço envolvente que pertencia 
ao recreio da escola. “Tínhamos 
idealizado o projeto de um Parque 
de Lazer para as antigas instala-
ções da Escola de Parteira e agora 
sabemos que a Câmara Municipal 
de Paredes vai reabilitar o edifí-
cio”, explicou Nuno Serra, levan-

do a Junta a assumir recentemen-
te a criação de um jardim para o 
Parque de Lazer. “É um projeto 
que trazemos desde o início do 
mandato e finalmente estamos 
em condições de o colocar em prá-
tica.. O lugar de Parteira, pelo fac-
to de estar numa extremidade da 
Freguesia, justifica alguns equi-
pamentos de proximidade para 
os seus habitantes”, concluiu.

Junta de Freguesia vai 
avançar com projeto para 
Parque de Lazer na antiga 
Escola de Parteira

Vai nascer novo mercado em Lordelo
Fotos: D.R.
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A Junta de Freguesia 
de Lordelo criou re-
centemente o projeto 
‘A União Faz a Sopa’, 

com o objetivo de garantir uma 
refeição diária aos Lordelenses 
que, nesta fase, não têm capaci-
dades para a garantir. Um projeto 
de cariz solidário e que, para já, 
está a corresponder às expetati-
vas. “Neste momento estamos a 
entregar entre 10 a 15 refeições 
diárias e entendo que atingimos 
a velocidade cruzeiro”, explicou 
Nuno Serra. “Começa-se a perce-
ber que a resposta foi ade quada, 
uma vez que ainda há pessoas 
que não têm onde acorrer para 
se alimenta rem. Algumas já 
vêm cá diaria mente, mas há ain-
da pessoas em emergência que 
necessitam de apoio imediato”, 
sublinhou, admitindo que es-
tão a ser entregues refeições a 
necessitados, ainda que em fase 
transitória. “Temos testemunha-
do casos de pessoas que passam 
uma fase complicada e esta ajuda 
tem sido fundamental para as 
manter com a esperança de ve-
rem isto a mudar para melhor”, 
referiu o Presidente da Junta.

Quando este projeto foi anun-
ciado, muitos habitantes da Fre-
guesia de Lordelo demonstra-
ram vontade em colaborar com a 
iniciativa, sendo na confeção dos 

alimentos ou na oferta de bens de 
primeira necessidade. “Há uma 
união muito grande entre as pes-
soas de Lordelo. Houve quem se 
disponibilizasse a aju dar a fazer 
as refeições, houve ainda pes-
soas a oferecer alimentos, sendo  
importante para enriquecer a re-
feição que oferecemos para o al-
moço”, acrescentou Nuno Serra. 

A ideia será implementar esta 
medida en quanto houver pes-
soas a ne cessitar de comer, mas 
sem terem condições para confe-
cionar pelos seus próprios meios.

Algumas das pessoas que 
estão a usufruir desta ajuda 
garantiam as refeições diá-
rias em restaurantes e cafés, 
que ofereciam a comida. Com 
a pandemia e o encerramen-
to dos estabelecimentos, es-
sas pessoas ficaram privadas 
dos alimentos. 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, duran-
te a apresentação do projeto.

Projeto ‘União Faz a Sopa’
a funcionar em pleno 

Foto: D.R.

Projeto já atingiu a velocidade cruzeiro

Junta vai criar Gabinete 
de Apoio às Empresas

Cemitério mais iluminado

O Pai Natal visitou nas véspe-
ras de Natal os Jardins de Infân-
cia e as Escolas do Primeiro Ciclo 
de Lordelo para oferecer uma 
prenda amiga do Ambiente. Cer-
ca de 500 alunos receberam uma 
garrafa especial para poderem 
beber água sem necessidade de 
utilizarem material de plásti-
co. Esta iniciativa da Junta de 
Freguesia de Lordelo tem como 
missão alertar para a importân-
cia de reduzir a produção e o 
consumo excessivo de produtos 
plásticos descartáveis. Esses pro-
dutos acabam quase sempre nos 
rios e oceanos, prejudicando a 
vida marinha e afetando a vida 
humana. O plástico demora 400 
anos a decompor-se…

“Costumamos fazer todos 
os anos a Festa de Natal para as 
crianças, mas tendo em conta as 

circunstâncias atuais, tivemos 
de a substituir por outra iniciati-
va. Temos de ser criativos e achá-
mos conveniente dar uma pren-
da que pudesse ser útil e passasse 
uma mensagem ambiental im-
portante nesta fase, oferecendo 
uma garrafa térmica”, explicou 
Nuno Serra, autarca de Lordelo.

Este ano a iluminação de Na-
tal foi reduzida ao mínimo por 
iniciativa da Junta de Fregue-
sia. As medidas de contingên-
cia praticadas nestes últimos 
tempos para travar a evolução 
da pandemia proporcionaram 
mudanças nas rotinas e nas 
prioridades. Assim, a Junta de 
Freguesia de Lordelo optou por 
iluminar o espaço do jardim nas 
imediações do edifício da Junta, 
canalizando a verba que estava 
estipulada para a iluminação 
da Freguesia para a promoção 
do comércio local, através do 
concurso  ‘Compre em Lordelo’. 
“Decidimos apostar mais na 
sensibilização das pessoas para 
apoiarem o comércio local, pela 
via das rifas, em detrimento da 
iluminação de Natal. Quando 
se pretende que as pessoas não 
saiam de casa, não será a ilumi-
nação que irá fazer muita falta”, 
sublinhou Nuno Serra.

A Junta de Freguesia de Lorde-
lo pretende criar um Gabinete 
de Apoio às Empresas, com espe-
cial destaque para a área  do de-
sign de mobiliário e exportação. 
Este gabinete vai funcionar em 
parceria com várias Associações 
Empresariais e passa por encon-
trar orientações de apoio às em-
presas de Lordelo nas vertentes 
da sustentabilidade. No ramo 
do mobiliário, uma das apostas 

será no apoio ao design e inova-
ção, enquanto no global das em-
presas, serão efetuadas forma-
ções e sessões de esclarecimento 
sobre as formas de adesão aos 
fundos de apoio comunitário, 
entre outros assuntos relevantes 
na área do desenvolvimento eco-
nómico. No Gabinete de Apoio, 
os empresários poderão ainda 
pedir conselhos sobre temas re-
levantes para o negócio. 

Alunos recebem prenda 
amiga do Ambiente

As medidas restritivas impos-
tas pelo Governo e pela Direção-
-Geral da Saúde impossibilitou 
a abertura do Cemitério de Lor-
delo da forma como os concida-
dãos desejariam. Mas, para ate-
nuar esse afastamento dos Entes 
queridos, a Junta de Freguesia 
procedeu ao embelezamento 

das campas e dos corredores 
com milhares de velas que ilu-
minaram o espaço e deram um 
aspeto de maior acolhimento 
para todos. 

Esta iniciativa decorreu no 
Dia de Todos os Santos, à ima-
gem do que já havia sido feito na 
Páscoa.

Foto:  D.R.

O Cemitério de Lordelo foi iluminado com milhares de velas no dia de Todos os Santos

Foto:  Ricardo Silva

A iluminação de Natal embelezou o espaço perto do edifício da Junta de Freguesia

Um Natal diferente... 
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atividades da freguesia

Rua de Soutelo
Procederam-se recentemente a obras de melhoramento na Rua de 
Soutelo, com a construção de um novo muro e alargamento da via. 
Estas obras permitem maior segurança aos automobilistas e aos 

transeuntes.

Rua de Cerqueda
Foi efetuada uma intervenção na Rua de Cerqueda

no sistema de drenagem das águas pluviais,
resolvendo assim um problema

de acumulação de águas.

Rua de Santa Rita
A Junta de Freguesia de Lordelo construiu um muro de apoio na 
Rua de Santa Rita. O estado degradado do anterior, e o risco de
desabamento, levou a uma intervenção de fundo para resolver 

o problema. 

Seniores na luta pela subida
Recolha de monstros,  
REE, sucata e embalagens

Obras na Rua de Santa Marta 

Oferta de cadeira de rodas

A junta de fregue-
sia de Lordelo, está 
sempre ao lado de 
quem mais precisa e, 
desta vez, foi determi-
nante no apoio, com a 
oferta de uma cadeira 
de rodas para facilitar 
a mobilidade de mais 
uma Lordelense.

Iniciaram as obras de 
requalificação da Rua de 
Santa Marta, uma artéria 
importante de entrada 
na freguesia e ligação à 

sede do concelho. A obra 
a cargo do Município 
prevê a pavimentação e 
a construção de passeios.

Os serviços de recolha 
de ‘monstros’, REEE (Re-
síduos de Equipamentos 
Elétricos e Eletrónicos) e 
sucata embalagem, efe-
tuada pelos serviços da 
Câmara Municipal de 
Paredes, funcionam às 
quintas-feiras,  entre as 
13h30 e as 15h00. O pedi-
do deverá ser feito para 
o número 255788999. A 
deposição deste resíduo 
junto aos contentores de 

recolha de Resíduos Só-
lidos Urbanos ou espaço 
público é punido com 
uma coima entre os 100 e 
os 1000 euros.

A equipa de Futsal Femi-
nino do Aliados de Lordelo 
caiu na segunda elimina-
tória da Taça de Portugal, 
ao perder no recinto do 
Internacional Sport Clu-
be, do distrito de Évora. A 
formação lordelense saiu 
derrotada, por 4-1, com o 
único golo a ser apontado 
por Carina Fonseca.

Na primeira elimina-
tória da prova, o Aliados 
de Lordelo recebeu Alves 
Roçadas, e venceu, por 2-1. 
Joana Nunes e Rosana Sil-
va marcaram os golos lor-
delenses.

O campeonato distri-

tal da Associação de Fu-
tebol do Porto iniciou a 
8 de janeiro de 2021, com 
o Aliados a integrar a sé-
rie 2 da Divisão de Elite 
da Associação de Futebol 
do Porto. A pandemia for-
çou a mudanças no plano 
competitivo, pelo que esta 
série é composta apenas 
por quatro clubes: Aliados 
de Lordelo, Estrelas de Rio 
Mau, Leixões e Trofense.

Calendário: 1.ª Jorna-
da (8 de janeiro) Aliados, 
4 – Estrelas de Rio Mau, 2; 
2.ª jornada (adiado, por 
causa da pandemia) Tro-
fense – Aliados; 3.ª Jornada 

(adiado) Aliados – Leixões; 
4.ª jornada (6 de fevereiro, 
21:00) Estrelas Rio Mau – 
Aliados; 5.ª jornada (13 de 

fevereiro, 21 horas) Aliados 
- Trofense; 6.ª jornada (20 
de fevereiro, 21 horas) Lei-
xões – Aliados. 

Futsal Feminino jogou em Évora 
para a Taça de Portugal

O Aliados de Lordelo 
teve dois meses positivos 
que permitiu a recupera-
ção no campeonato, ocu-
pando uma posição que 
permite lutar pelos luga-
res de subida de divisão. 
Uma reação que coincidiu 
com a mudança de treina-
dor. Depois de ter sofrido 
apenas uma derrota no 
mês de novembro (em 
casa com o Rebordosa, 1-2), 

a equipa de Armando San-
tos ficou invicta nos jogos 
realizados em dezembro, 
somando três vitórias e 
um empate. 2021 começou 
com uma vitória, na rece-
ção ao Vila Meã (3-2).

À 14.ª jornada, o Aliados 
ocupava o 5.º lugar da clas-
sificação, com 25 pontos, 
a apenas 2 pontos do 2.º 
classificado, que era o SC 
Freamunde. 

Desporto

Foto:  Aliados de Lordelo

Foto:  Aliados de Lordelo

Obras ao abrigo do protocolo com a Câmara Municipal de Paredes
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O Novo Quartel dos Bombeiros 
Voluntários de Lordelo será uma 
realidade, mas ainda faltam ver-
bas que possam garantir a con-
clusão da obra. Nesse sentido, a 
corporação lançou um apelo à po-
pulação para contribuírem com 
uma pequena verba.

“Como sabem, vamos cons-
truir um novo Quartel, com me-
lhores condições operacionais e 
de conforto. Obra a edificar em 
frente ao Posto da GNR de Lordelo 
e que terá um custo a rondar os 
dois milhões de euros. Já reuni-
mos apoios da Câmara Municipal 
de Paredes, da Junta de Freguesia 
de Lordelo, mas queremos contar 
com o seu. Apelamos à população 
de Duas Igrejas, Lordelo e Vilela, 

que nos apoiem individualmente, 
com dois euros por mês, durante 
24 meses”, referiu em comunica-

do. Os interessados em colaborar 
poderão obter mais informações 
no Facebook da corporação.

A Junta de Freguesia vai edi-
tar um livro sobre as memó-
rias, evolução cronológica do 
território e as instituições que, 
ao longo das décadas, vão enri-
quecendo o património de Lor-
delo. As páginas vão guiar o lei-
tor à evolução etimológica da 
palavra Lordelo, às mudanças 
administrativas do território, 
as influências do Rio Ferreira 
na economia local, entre mui-
tas outras histórias. O patrimó-

nio natural e edificado, as insti-
tuições culturais, desportivas 
e associativas também terão 
um espaço especial no Livro de 
Lordelo, assim como as perso-
nalidades que deixaram o seu 
legado na Freguesia. Será uma 
viagem no tempo que os Lorde-
lenses poderão apreciar a par-
tir do próximo verão…

PARTICIPE NO PROJETO
A Junta de Freguesia de Lor-

delo convida todos os Lorde-
lenses a participarem no pro-
jeto, que poderá ser através 
da partilha de fotografias, do-
cumentos ou outros registos 
que façam parte da história da 
Freguesia. Os registos que se 
mostrarem de interesse para 
as memórias de Lordelo serão 
depois publicados no livro.

Poderão enviar para o 
e-mail: jflordelo-prd@sapo.pt

Bombeiros de Lordelo fazem apelo 
para construção do novo Quartel

A nossa história...

Vitorino Moreira foi um 
distinto Lordelense com uma 
vida pública ativa. Foi o Pre-
sidente da Assembleia de Fre-
guesia de Lordelo com mais 
tempo acumulado no cargo 
e destacou-se ainda pela de-
dicação às instituições da Ci-
dade de Lordelo. Entre elas, 
nos Bombeiros Voluntários de 
Lordelo, onde foi Presidente 
da Mesa da Assembleia.

Nasceu a 12 de junho de 
1940 e faleceu no passado dia 
21 de março de 2020. Tinha 79 
anos.

Nuno Serra levou ao parlamento 
garrafa com água poluída do Rio Ferreira

Livro sobre as memórias 
da Freguesia de Lordelo

Foto:  D.R.

Novo quartel vai custar 2 milhões de euros.

A Junta de Freguesia iniciou 
a construção das casas de ba-
nho, e Jazigos de Capela no Ce-

mitério de Lordelo, um projeto 
da autoria do Arquiteto Lorde-
lense Miguel Sousa e Silva. Já é 

possível efetuar a reserva para 
aquisição dos jazigos de capela 
na Junta de Freguesia.

O presidente da Junta de 
Lordelo esteve na Assembleia 
da República em maio de 2020, 
para se reunir com um grupo 
de Deputados e sensibilizá-los 
para o problema relacionado 
com a poluição do Rio Ferrei-
ra. Nesse sentido, Nuno Serra 
levou uma garrafa de água re-
colhida na levada do Souto, a 
qual foi depois mostrada em 
sessão parlamentar pelo Depu-
tado António Cunha, enquanto 
interpelava o Ministro do Am-
biente sobre o estado poluente 
do Rio Ferreira e que medidas 
o Governo teria em agenda
para a conclusão da ETAR de
Arreigada, no sentido de resol-
ver de vez a poluição. O Minis-

tro do Ambiente, por sua vez, 
referiu que a ETAR de Arreiga-
da é uma responsabilidade  da 
Câmara Municipal de Paços de 
Ferreira”.

Ampliação do Cemitério de Lordelo


