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A Assembleia de Repú-
blica aprovou recente-
mente uma proposta 
de recomendação ao 

Governo acerca do Rio Ferreira e 
uma intervenção na Estação de 
Tratamento de Águas Residuais 
(ETAR) de Arreigada. A proposta 
foi apresentada pelo Grupo Par-
lamentar do PSD e aprovado por 
maioria, apenas com os votos con-
tra do PS. 

O problema com a ETAR de Ar-
reigada é antigo e já conta com 
vários capítulos na tentativa de 
resolução das descargas poluen-
tes, pelo que o PSD, na nota de 
recomendação, aponta para a 
despoluição do Rio Ferreira e que 
as águas tratadas na ETAR sejam 
lançadas a jusante da Praia Fluvial 
de Lordelo e que seja garantida a 
requalificação das margens.

Na recomendação, o PSD ex-
plica que a ETAR de Arreigada foi 
construída nas margens do Rio 
Ferreira e a capacidade de respos-
ta da infraestrutura tem gerado 
descargas com consequências 
graves ao nível da poluição das 
massas de água do rio, assim 
como da destruição da fauna e 
flora que ali existiam. 

Acrescentam que o Rio Fer-
reira continua a receber águas 
residuais submetidas apenas ao 
tratamento primário, transfor-
mando-o num verdadeiro esgoto 
a céu aberto com impactos dire-
tos na qualidade de vida das po-
pulações de Arreigada e Lordelo. 
Os dados referem que a ETAR de 
Arreigada trata apenas 28% dos 
efluentes que recebe, o que resul-

ta na devolução ao meio hídrico 
de águas com dejetos e mau chei-
ro.

“Em janeiro de 2020 […], e após 
denúncias várias de que a ETAR 
continuava a não estar em funcio-
namento como devido, o Minis-
tro do Ambiente e da Ação Climá-
tica, João Pedro Matos Fernandes, 
afirmou que em 15 dias a três se-
manas a ETAR estaria pronta a ser 
ligada. Não é por falta de inspeção 
alguma que deixará de estar li-
gada”, referiu o Ministro na altu-
ra, constatando depois que, em 
setembro, num período em que 
foram identificadas várias des-

cargas com impacto significativo 
para o rio, o Ministro afirmou que 
já estariam reunidas as condições 
para que a ETAR de Arreigada en-
trasse em pleno funcionamento a 
partir de outubro.

O investimento na ETAR de 
Arreigada rondou os 5 milhões 
de euros e por esse motivo, o 
PSD estranha não ter existido 
uma solução que salvaguardas-
se o rio das descargas. Nesse 
sentido, foi recomendado que se 
assegure que estão reunidas as 
condições necessárias para que 
a ETAR de Arreigada entre em 
pleno funcionamento no mais 

curto espaço de tempo possível; 
implemente as ações devidas e 
necessárias à despoluição do Rio 
Ferreira e garanta que as águas 
tratadas na ETAR sejam encami-
nhadas para jusante da praia 
fluvial e parque de lazer instala-
dos na cidade de Lordelo, de for-
ma a garantir a necessária quali-
dade da água daquele espaço de 
fruição pública; garanta igual-
mente que, além das massas de 
água do Rio Ferreira, também o 
seu leito e margens são requali-
ficados de forma a restabelecer a 
fauna e flora perdidas devido às 
descargas ocorridas.
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Aprovado projeto de despoluição
e requalificação do Rio Ferreira

O problema com a ETAR de Arreigada é antigo e tem prejudicado gravemente o ambiente

Junta de Freguesia constrói Jardim na antiga Escola de Parteira
A Junta de Freguesia de Lor-

delo  iniciou as obras de requa-
lificação do espaço envolvente 
à antiga Escola de Parteira e que 
pertencia à zona de recreio.

“Tínhamos idealizado o pro-
jeto de um Parque de Lazer 
para as antigas instalações da 
Escola de Parteira e agora sabe-
mos que a Câmara Municipal 
de Paredes pretende reabilitar 
o edifício”, explicou Nuno Ser-
ra, levando a Junta a assumir 

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 
prática... O lugar de Parteira, 
pelo facto de estar numa extre-
midade da Freguesia, justifica 
a existência de alguns equipa-
mentos de proximidade para 
os seus habitantes”, justificou 
o Presidente da Junta de Fre-
guesia de Lordelo.

atualidade
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Requalificação
do Jardim Central 

Nuno Serra 

(Presidente da Mui Nobre
Cidade de Lordelo)

Editorial

Neste mês de Março, é im-
perativo lembrar que foi há 
exatamente um ano que en-
tramos nesta condição pan-
démica e que desde então 
o nosso dia-a-dia tem sido 
condicionado por este mal-
fadado vírus. No entanto é 
fundamental relevar a atitu-
de digna e responsável com 
que a esmagadora maioria 
dos Lordelenses enfrentaram 
esta situação, com a compe-
tência e a responsabilidade 
de respeitar a evolução da 
doença, tentando por outro 
lado, minimizar os efeitos 
nefastos que se fizeram sen-
tir na economia local, nas 
empresas e nos postos de tra-
balho… Bravos conterrâneos 
que me fazem sentir orgulho-
samente Lordelense.

Esta edição de “O Lordelen-
se” apresenta algumas novi-
dades, desde logo duas novas 
rubricas sobre personalida-
des Lordelenses. Uma, onde 
se pretende entrevistar um 
Lordelense que por algum 
motivo, esteja ausente da sua 
terra Natal (Lordelenses pelo 
mundo) e nesta edição a es-
colha recaiu na Cecília Leal… 
vale bem a pena conhecer a 
sua história. A outra é sobre 
os Lordelenses que têm a fe-
licidade e o privilégio de vi-
ver cá (A Nossa gente) em que 
fomos ao encontro do Sr. An-
tónio da Campa, uma figura 
ímpar da nossa história e do 
nosso quotidiano.

Apresentamos ainda o pro-
jecto da requalificação da 
Praça em frente à Junta de Fre-
guesia, uma sala de visitas da 
nossa Cidade, a precisar urgen-
temente de uma intervenção, 

que possa tornar aquele espa-
ço mais seguro e harmonioso. 
Esta é mais uma obra que re-
quer o indispensável apoio fi-
nanceiro do Município, o qual 
espero sinceramente seja uma 
realidade no mais curto espa-
ço de tempo. Não posso deixar 
de realçar o bom entendimen-
to entre os dois executivos 
(Junta de Freguesia de Lordelo 
e Câmara Municipal de Pare-
des) e que tem resultado em 
melhorias significativas para a 
Cidade de Lordelo, tal como se 
pode constatar nas obras reali-
zadas pela Junta de Freguesia 
ao abrigo de protocolos entre 
as duas autarquias.

Finalmente, gostaria de 
destacar, nesta edição do jor-
nal, a homenagem às Carre-
teiras. Chegou o momento de 
fazer justiça a essas Grandes 
Mulheres Lordelenses, algu-
mas delas felizmente, ainda 
estão entre nós, e que duran-
te décadas foram o principal 
meio de ligação entre os fa-
bricantes de móveis e os seus 
clientes, carregando peças de 
mobiliário com pesos impres-
sionantes ao longo de dezenas 
de quilómetros. Qualquer um 
de nós tem ou teve na família 
alguém que exerceu esta dura 
actividade, e é por isso uma 
obrigação nossa garantir que 
nunca serão esquecidas. As-
sim, a Junta de Freguesia pre-
tende homenagear e imorta-
lizar estas heroínas do século 
passado com a construção de 
um monumento que irá ficar 
exposto num espaço público 
da nossa Cidade. 

Um abraço fraterno a to-
dos os Lordelenses, onde quer 
que estejam!

A preparar
o futuro
de Lordelo

Nova estrutura de abastecimento
de água no cemitério de Lordelo

A Junta de Freguesia de Lor-
delo pretende requalificar a 
Praça Francisco Sá Carneiro, 
também conhecida por Jardim 
Central, para tornar aquele es-
paço de lazer mais harmonioso 
e seguro para as crianças. “O 
jardim, apesar de ser um equi-
pamento muito bonito, está a 
degradar-se e precisa de uma 
intervenção urgente. A juntar 
a isso, existe o problema de ser 
uma zona de lazer com bastan-
tes obstáculos, perigosos para 
as crianças, que lá costumam 
brincar”, explicou Nuno Serra, 
justificando assim a necessi-
dade de uma requalificação. 
“A intervenção terá de ser para 
melhorar o espaço, sem a neces-
sidade de estar a destruir tudo 
e começar do zero. A ideia será 
aproveitarmos algumas coisas 

que já existem e são interessan-
tes, nomeadamente, a parte pe-
riférica, as árvores, e tentarmos 
criar uma área de lazer através 
de uma restruturação para eli-
minar os obstáculos e que não 
fosse uma intervenção muito 
dispendiosa. Estamos a falar da 
zona central da freguesia”, lem-
brou o autarca.

O projeto já existe e foi todo 
pensado pelo executivo da Jun-
ta de Freguesia, mas a obra está 
dependente da Câmara Munici-
pal de Paredes. “Terá de ser uma 
intervenção apoiada pelo mu-
nicípio. O primeiro passo, feito 
por nós, está feito, que foi pre-
parar o projeto e apresentar na 
Câmara.  Já o apresentámos ao 
presidente da Câmara e agora é 
tudo uma questão de vontade 
política para as obras arranca-
rem”, sustentou.

A requalificação será feita em 
toda a extensão do Jardim Cen-
tral. O espaço onde se situam as 
letras mantem-se até à escadaria 
e depois será alisado até ao final 
do jardim. Será uma zona contí-
nua, mais simples, sem pedras 
e seguro para as crianças pode-
rem brincar.

Em resultado de uma rutura 
nas antigas condutas de água no 
cemitério, a Junta de Freguesia 
de Lordelo procedeu à substitui-
ção do sistema por uma nova in-
fraestrutura e aquisição de um 
novo motor. Esta obra permitiu 
a colocação de novos pontos de 
abastecimento de água e proce-
deu-se à eliminação dos antigos.

Com esta intervenção preten-
de-se melhorar os serviços pres-
tados neste espaço.

atualidade
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atualidade

Cartão Cidadão pode
ser renovado em Lordelo

As eleições Presidenciais rea-
lizadas no passado dia 24 de 
janeiro de 2021 reconduziram 
Marcelo Rebelo de Sousa a um 
novo mandato como Presidente 
da República.

A Freguesia de Lordelo se-
guiu a tendência nacional e deu 
a vitória, por larga maioria,  a 
Marcelo Rebelo de Sousa, com 
67,74% (2.138 votos). Ana Gomes 
foi a segunda mais votada, mas 
com uma diferença considerável 
para o Presidente da República: 
8,62%, correspondentes aos 272 

votos. Seguiu-se André Ventura 
com 8,4% (265 votos), Vitorino 
Silva com 6,91% (218 votos), Ma-
risa Matias (4,15% - 131 votos), Tia-
go Mayan Gonçalbes (2,28% - 72 
votos) e João Ferreira (1,9% - 60 
votos). Houve ainda 51 votos em 
branco e 45 foram considerados 
nulos.

De salientar os esforço notável 
das cerca de 60 pessoas envolvi-
das na organização deste ato elei-
toral, garantindo na perfeição o 
seu funcionamento e as indica-
ções da DGS.

Resultados das eleições 
Presidenciais em LordeloCarreteiras de Lordelo

vão ter monumento
de homenagem

Carnaval de Lordelo
não foi esquecido

No Espaço Cidadão de Lordelo 
poderá tratar da renovação do 
Cartão de Cidadão, desde que te-
nha mais de 25 anos e o cartão de 
identificação não esteja caducado 
para lá de 20 de fevereiro de 2020.  
Para efetuar a renovação, deverá 
fazer marcação prévia, através 

do contacto telefónico da Junta 
de Freguesia de Lordelo, ou por 
e-mail. Se tiver menos de 25 anos 
ou o cartão estiver caducado para 
lá dessa data (antes de 20 de feve-
reiro 2020), o cidadão terá de pro-
ceder à sua renovação no Cartório 
do Registo Civil.

O espaço está situado nas instalações da Junta de Freguesia

A Cidade de Lordelo não pôde 
celebrar o Carnaval com o tradi-
cional cortejo organizado pela 
A2L e que, todos os anos, atrai 
milhares de pessoas à nossa ter-

ra. Apesar de ter sido cancelado, 
a Junta de Freguesia de Lordelo 
fez questão de lembrar a tradi-
ção com pequeno apontamento 
em frente ao edifício da Junta...

A Junta de Freguesia 
vai homenagear as 
Carreteiras de Lor-
delo e está a prepa-

rar o projeto para um monu-
mento que será apresentado 
oportunamente.
As Carreteiras eram as espo-
sas, as filhas, as sobrinhas, 
as primas… eram jovens e ti-
nham a ligação ao mundo do 
mobiliário por interferência 
do chefe de família dos tem-
pos da sociedade patriarcal. 
Era uma ‘profissão’ pesada, 
quase desumana, que deixava 
marcas físicas profundas no 
corpo da mulher pelo peso 
que carregavam às costas. As 
pernas, os braços e a coluna 
eram expostos aos sacrifícios 
de suportarem dezenas de 
quilos. Eram as distribuido-
ras das peças de mobiliário 
que os homens produziam nas 
oficinas. E eram uma alterna-
tiva ‘barata’ quando compa-
rado com o investimento dos 
cadeireiros  para transportar 
o material nas carruagens do 
comboio ou numa viatura au-
tomóvel alugada.

O Agrupamento de Es-
colas de Lordelo e a Junta 
de Freguesia de Lordelo 
vão realizar uma atividade 
conjunta de lançamento de 
um concurso para a cria-
ção de um conto alusivo 
ao Dia Mundial da Árvore. 

O objetivo da comemo-
ração do Dia Mundial da 
Árvore passa por sensibili-
zar a população para a im-
portância da preservação 
das árvores, quer ao nível 
do equilíbrio ambiental e 
ecológico, quer ao nível da 
qualidade de vida dos ci-
dadãos. A organização do 
concurso de escrita está a 
cargo da turma C do 11.º ano 
de escolaridade do curso 
profissional de Técnico de 
Comércio da Escola Básica 
e Secundária de Lordelo.

Dia Mundial
da Árvore

Junta de Freguesia oferece
mais uma de cadeira de rodas

A Junta de Fregue-
sia de Lordelo, através 
do pelouro de ação 
social, liderado pela 
Ana Margaret, sem-
pre atenta às necessi-
dades dos seus conci-
dadãos, ofereceu uma 
cadeira de rodas para 
facilitar a mobilidade 
de mais uma Lorde-
lense. A cadeira foi en-
tregue pelo executivo 
da Junta de Freguesia.

Foto D.R.
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obras na freguesia

Rua do Cosme
Procederam-se recentemente a obras de 
melhoramento na Rua do Cosme, com o 

alcatroamento da via. 

Muro do Agrelo
Está concluída a construção de um muro de suporte na Rua dos Ribei-

rinhos, em resultado de um abatimento ocorrido naquela local.

Rua da Portela
Construção de muro de suporte na Rua da Portela, que abateu recen-
temente e que colocava em perigo a circulação de veículos e pessoas.

Rua de Penhas Altas
Foi efetuada uma intervenção parcial na Rua 
de Penhas Altas, com a colocação de betumi-

noso na via e construção de passeios.

Novos jazigos do cemitério
A Junta de Freguesia concluiu mais um aumento no cemitério, 
resolvendo assim um problema com a falta de novos jazigos.

Rua de Soutelo
Repavimentação de parte da Rua de Soutelo, para correção do 

pavimento que resultou de um alargamento e construção de muro.

Rua de Abroeira
A Rua de Abroeira foi requalificada com a colo-
cação de alcatrão e construção de passeios. A 

intervenção foi feita em parte da via.

Avenida 1 de julho
Construção de passeios de acesso à Escola EB 
2/3 e Secundária, contribuindo a segurança dos 

alunos.

Rua dos Ribeirinhos
Após a conclusão do muro de suporte, procedeu-se à respetiva 

pavimentação em falta, na Rua dos Ribeirinhos.

Projeto da Praia Fluvial
A Junta de Freguesia de Lordelo está a trabalhar no projeto da 

futura praia fluvial que será implementada no Parque da Cidade.

Rua Fontanário do Vinhal
Procedeu-se a uma intervenção no entroncamento da Rua Fonta-

nário do Vinhal com a EN 209, anulando um problema grave com as 
águas e consequente deterioração do pavimento.

Construção de novos jazigos de capela
Estão em andamento as obras de construção dos novos jazigos 

de capela, no cemitério da Freguesia.

Travessa de Codeçais
 Foi feita uma correção do pavimento ao longo da Travessa de 

Codeçais

OBRAS EXECUTADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE PAREDES

OBRAS EXECUTADAS PELA JUNTA DE FREGUESIA DE LORDELO

OBRAS EXECUTADAS PELA JUNTA DE FREGUESIA DE LORDELO AO ABRIGO DO PROTOCOLO COM A CÂMARA MUNICIPAL DE PAREDES
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Lordelenses pelo Mundo

O que a motivou a sair de Lor-
delo e quando é que aconteceu?

Eu estudei no liceu de Pare-
des porque lá tinha a área de 
ciências naturais e laboratório 
químico. De Paredes fui para 
Coimbra para fazer a licencia-
tura em Química Industrial 
(um curso híbrido de Química 
e Engenharia). Durante cinco 
anos na Universidade, vinha to-
dos os fins de semana a Lordelo.

Como foi o seu percurso aca-
démico e profissional até se es-
tabelecer nos Estados Unidos?

Após terminar a licenciatu-
ra, em 2000, fui diretamente 
para a Suécia para fazer o Dou-
toramento em Química-Física. 
Doutorei-me em setembro de 
2006. De 2006-2007 trabalhei 
no Hospital de Oncologia em 
Oslo na Noruega como investi-
gadora e em 2007 tomei rumo 
à California nos Estados Unidos 
para fazer o “postdoc”. O “pos-
tdoc” é um período de 1-3 anos, 
após o doutoramento, para fazer 
investigação e preparar o início 
de uma carreira académica in-
dependente. Em 2012 comecei 
a minha posição de professora 
Universitária em Ciências dos 
Materials na Universidade de 
Illinois. Tenho um laborató-

rio de investigação onde faço 
a supervisão de sete alunos 
de doutoramento, dois alunos 
de licenciatura e um postdoc. 

De que se trata a investiga-
ção que está a desenvolver?

A minha investigação é em 
materiais biológicos, mais con-
cretamente o estudo de novas 
terapias baseadas em partículas 
de lipidos e ácidos nucleicos. Es-
tes são os materiais a serem utili-
zados na vacina contra a COVID. 
Eu não desenvolvo vacinas mas 
trabalho com estes materiais há 
muitos anos porque podem ser 
aplicados em diversas terapias 
como doenças genéticas inatas 
ou adquiridas, como o cancro.  
Apesar de eu ter afiliação na 
faculdade de medicina, o meu 
trabalho é muito teórico. Contu-
do, este trabalho de engenharia 
e ciência fundamental é muito 
importante antes de poder-
mos desenvolver tratamentos.

   Sempre gostou das áreas cien-
tíficas da Física e da Química?

Sim! E astronomia também. 
Desde que me lembro de exis-
tir lembro-me de me fascinar 
com o universo, o desconheci-
do, saber o porquê das coisas.

Tem vários artigos científi-
cos publicados e prémios in-

ternacionais. Sente que o seu 
trabalho de investigação está a 
ser devidamente reconhecido?

Sim, publicar artigos faz par-
te o meu trabalho. Nos Estados 
Unidos um professor univer-
sitário normalmente divide o 
seu tempo em três partes: dar 
aulas, investigação, e serviço 
administrativo. Publicar arti-
gos científicos é a forma mais 
comum de relatar as descober-

tas e avanço científico. Os pré-
mios geralmente seguem após 
a publicação de bons artigos 
em conjunção com a avaliação 
positiva de projectos que pro-
ponho fazer. Como professor é 
raro meter a bata de laboratório. 
Os meus alunos fazem as expe-
riências todas! Eu passo o dia a 

escrever artigos e projectos de 
forma a adquirir bolsas e apoio 
financeiro para os levar a cabo.

Era possível fazer a mesma 
carreira de investigadora em 
Portugal?

Eu tentei começar a carrei-
ra no Porto, e até tive uma pro-
posta de trabalho mas devido 
a burocracias (e alguém com 
uma grande cunha), de um dia 
para o outro eles mudaram de 
ideias. Nessa altura também 
tinha a proposta para fazer 
doutoramento na Suécia e após 
esse incidente, aceitei imedia-
tamente. Faz-se muito boa ciên-
cia em Portugal. Temos grandes 
cientistas e engenheiros que 
respeito imenso. Contudo, a 
pergunta que me faz podia-se 
aplicar a qualquer profissão. 
Seriam o Ronaldo e o Figo exce-
lentes jogadores no Sporting? 
Claro que sim, mas a ter oportu-
nidade de jogar no Real Madrid 
ou em Barcelona, há que avan-
çar! Quando falamos em ciên-
cia, quer se queira ou não, nin-
guém bate os Estados Unidos.

Do que sente mais falta de 
Lordelo?

As pessoas. Desde que fui 
para Coimbra, tenho que lidar 
com a saudade constantemente. 

Está atenta ao que se passa em 
Lordelo?

Sim! Além da família próxi-
ma mantenho contacto pelas 
redes sociais com amigos. Eu 
não gosto do Facebook mas 
tenho Instagram (e Twitter 
mas mais para o trabalho) e 
adoro ver fotos da minha ter-
ra e a gente bonita de Lordelo.

Vem a Lordelo com regulari-
dade?

Sempre que vou a Portugal, 
em média uma vez por ano….em 
tempos antes da pandemia claro.

Uma mensagem aos lordelen-
ses…

Há dias uma tia minha, a 
Zeza, com quem não falava há 
muito tempo ligou-me e a pri-
meira coisa que me disse foi: “tu 
és nossa!”. E sou. Sou de Lordelo 
e com orgulho. Sou filha do Joa-
quim Vicente, marceneiro e da 
Benilde de Cerquerda, costurei-
ra. Costumo dizer que o meu pai 
ensinou-me a sonhar e a minha 
mãe a lutar, não com palavras, 
mas por exemplo. Contudo, o 
sonho e luta dos meus pais nun-
ca foi isolado. Contaram sem-
pre com o apoio dos amigos, da 
gente de Lordelo, muito além 
da família. Portanto, sinto gra-
tidão por muitos Lordelenses!

Cecília Leal

A investigadora trabalha com materiais biológicos na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos da América 

É professora e investigadora em materiais biológicos na Universidade de 
Illinois com afiliação na faculdade de engenharia e medicina. Tem cerca 
de 55 artigos científicos publicados e um capítulo de livro. Licenciou-se 
em Química Industrial em Coimbra, em 2000, e doutorou-se na Suécia, 
na Universidade de Lund, em 2006. O seu supervisor do doutoramento foi 
o Håkan Wennerström, na altura presidente do prêmio Nobel da Química. 
Cecília Leal vive nos Estados Unidos desde 2007, onde fez um “postdoc” na 
Califórnia durante três anos. É natural de Lordelo, o seu irmão é o Jorge 
Vicente Leal. Ela tem dois filhos: Amy Celeste, 7 anos e Max Vicente, 5 anos 
com o seu parceiro Tom Faulkner, natural de Melbourne na Austrália, e 
professor de Física também na Universidade de Illinois. 

“SINTO
GRATIDÃO
POR MUITOS 
LORDELENSES”
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atualidade

Reconstrução
do Cruzeiro
na Rua da Ritinha

As medidas restritivas 
impostas para controlar 
a propagação da pande-
mia levaram à suspensão 
de várias modalidades 
desportivas. Isso levou à 
paragem das equipas de 
futebol sénior e de futsal 
feminino do Aliados de 
Lordelo, numa fase em 
que ambas as formações 
estavam numa fase de 
destaque. A equipa sénior, 

que milita na divisão de 
Elite da AF Porto, começou 
2021 com uma vitória, na 
receção ao Vila Meã (3-2), 
ficando em suspenso a jor-
nada seguinte, que será no 
terreno do Lousada.

A equipa de futsal fe-
minino disputou apenas 
a jornada inaugural da 
série 2 da divisão de Elite, 
vencendo em casa o Estre-
las Rio Mau, por 4-2.

Foto:  Aliados de Lordelo - futsal feminino

A Junta de Freguesia de Lordelo procedeu à recons-
trução de um Cruzeiro existente na Rua da Ritinha. Este 
Cruzeiro representa uma da Via Sacra que ali existia e 
que se encontra atualmente devoluta.

Com esta iniciativa, a Junta de Freguesia de Lordelo 
pretende recuperar todos os Cruzeiros que compõem a 
Via Sacra.

Convite para participar no livro sobre Lordelo
A Junta de Freguesia vai 

editar um livro sobre as 
memórias, evolução crono-
lógica do território e as ins-
tituições que, ao longo das 
décadas, vão enriquecendo 
o património de Lordelo. 

A Junta de Freguesia de 
Lordelo convida todos os 
Lordelenses a participarem 
no projeto, que poderá ser 
através da partilha de foto-
grafias, documentos ou ou-
tros registos que façam par-
te da história da Freguesia. 

Os registos que se mos-
trarem de interesse para 
as memórias de Lordelo 
serão depois publicados no 

livro. Os interessados que 
quiserem partilhar os seus 
arquivos, poderão dirigir-se 
à junta de freguesia, ou se 
preferirem, por telefone: 224 

443 714 e ainda via email: 
jflordelo-prd@sapo.pt

Existe também um gru-
po no Facebook onde pode-
rá partilhar e colaborar con-

nosco nesta iniciativa:
https://www.facebook.

com/O-Livro-da-Cidade-de-
-Lordelo-103199681146858/

Faça parte desta história!

Covid-19 suspende campeonatos



8

António Dias Ferreira 
(António da Campa), 
nasceu a 14 de novembro 
de 1931 (89 anos). Está 
reformado, mas foi 
industrial de móveis 
durante grande parte 
da sua vida. Assumiu 
vários cargos públicos na 
Freguesia, onde chegou a 
ser Presidente da Junta.
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A nossa história...

O Conjunto Típico ‘Os Lordes’ é um 
grupo musical de Lordelo, muito co-
nhecido a nível nacional pelas suas mú-
sicas animadas. 

A primeira formação do Conjunto Tí-
pico Os Lordes remonta à década de 60 
do século passado, tendo sofrido algu-
mas alterações na composição dos seus 
membros ao longo dos anos.  “Ah! Tchic, 

Tchic, Tchic” é um dos temas mais popu-
lares do Conjunto Típico e um sucesso 
nacional durante décadas.

Esta fotografia representa dois ícons 
da história da Freguesia. Para além do 
conjunto típico ‘Os Lordes’, a imagem 
capta  um monumento emblemático 
da Freguesia, que infelizmente acabou 
destruído; as famosas e saudosas ‘Cales’.

A Nossa gente

D. Carolina fez 100 anos
A Dona Carolina Moreira da Cos-

ta comemorou no passado dia 6 de 
fevereiro 100 bonitas Primaveras. 

Para celebrar o aniversário, a Jun-

ta de Freguesia de Lordelo ofere-
ceu à Dona Carolina um ramo com 
100 rosas e uma salva de prata. Mui-
tos Parabéns e muitas Felicidades.

A marca de João Cutileiro em Lordelo
Morreu no passado mês de janeiro 

João Cutileiro, famoso escultor portu-
guês, com um vasto espólio que se en-
contra espalhado um pouco por todo o 
mundo.

Também a Cidade de Lordelo conta 
com uma obra deste artista, instalada 
em frente à Cooperativa A Lord e que 
foi inaugurada em Novembro de 2004.

João Cutileiro tinha 83 anos.

Ah! Tchic, Tchic, Tchic

Lordelo em duas palavras: Pre-
firo dizer numa frase: Lordelo é tudo 
para mim.
 
O que mais gosta de Lordelo: 
Gosto de tudo. Tem bons acessos e 
um parque de lazer muito bonito. 
Estou sempre interessado em saber 
como estão as obras da freguesia, 
seja onde for.
 
O que faz falta em Lordelo: Há 
sempre qualquer coisa que faz falta, 
como em todo o lado. Os transportes 
públicos são um problema que existe 
na Freguesia e que faz muita falta às 
pessoas.
 
Lordelo daqui a 100 anos: Está 
prometido que vou ficar por cá mais 
de 100 anos. Até prometi ir às bodas 
de prata da minha neta e ela casou 
há dois anos [risos]. Se tivesse de cá 
vir daqui a mais cem anos, gostava 
de ver as pessoas de Lordelo todas 
bem. Infraestruturas como devem 
ser para toda a gente e terem gosto 
de cá viver.

Livro de bolso: A minha leitura 
diária são os jornais, mas o livro que 
mais me marcou, que até fui eu que 
fiz, o do Aliados de Lordelo.
 
Aquele prato gastronómico 
especial: Gosto de tudo um pouco. 
Não sou esquisito. Estava a ver se es-
colhia um, mas a ementa é grande...
 
A viagem de sonho: Foi numa se-
mana em que estive em Paris, Bruxe-
las, Estugarda, Frankfurt e Londres. 
Fui ainda cinco vezes a Andorra.
 
Quem levava como companhia 
para uma ilha deserta: A minha 
esposa...
 
Quem deixava sozinho numa 
ilha deserta: Não deixava nin-
guém, porque ninguém merece aca-
bar sozinho.
 
Se o mundo acabasse amanhã: 
Dava um passeio por todas as ruas da 
freguesias para ver como estavam e 
despedia-me...


