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Nova Praça para o Vinhal 
com ligação à Ferrugenta 
e Torre dos Alcoforados
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A Junta de Freguesia de 
Lordelo vai revitalizar 
os trilhos que abra-
çam a rota dos moi-

nhos que se encontram nas mar-
gens do rio Ferreira.

Os trabalhos de limpeza dos 
caminhos iniciaram há alguns 
dias pelos funcionários da Jun-
ta de Freguesia e a ideia é que 
todo o trajeto fique operacional 
brevemente. Um objetivo que o 
presidente, Nuno Serra, pretende 
ver executado para que os Lorde-
lenses, e não só, possam apreciar 
as belas paisagens da Freguesia, 
enquanto fazem umas caminha-
das... “A ideia é estimular as pes-
soas para a prática desportiva 
e, em simultâneo, aproveitar as 
belezas naturais para dar a co-
nhecer quem nos visita”, referiu 
o autarca, antes de explicar a in-
tervenção que está a ser feita. “Va-
mos aproveitar a parte do rio Fer-
reira e as suas margens para criar 
um percurso pedonal, em forma 
de circuito, com cerca de 5 quiló-
metros de extensão devidamente 
sinalizado. Será uma oportunida-
de para dar a conhecer uma série 
de moinhos que existem no local, 
alguns ainda em funcionamento, 
como os de Penhas Altas”, refe-
riu, lembrando que o trajeto vai 
permitir a passagem pela ponte 
românica, também no lugar de 
Penhas Altas, ainda desconhecida 
para muita gente, apesar da sua 
importância histórica para a fre-

guesia de Lordelo. O trajeto será 
ainda contemplado com passa-
gens pelo parque de lazer e pelas 
quedas de água no Cosme.

A intervenção prevê a limpe-
za das margens e a colocação de 
sinalização. Será um trajeto devi-
damente organizado do início até 
ao fim dos trilhos.

Depois de concluído, será pos-
sível apreciar as belas paisagens 
que embelezam a freguesia.
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Lordelo vai ter percurso
pedonal pela rota dos Moinhos

Vai ser possível percorrer os trilhos dos moinhos instalados no leito do rio Ferreira

Astro Fingido apresentou livro sobre histórias de Lordelo
A Associação Astro Fingido, 

sediada na Freguesia de Lordelo, 
apresentou no passado dia 27 de 
março o livro ‘Mulheres Móveis, 
A Torre dos Alcoforados e o Por-
tuguês Voador’, para celebrar o 
Dia Mundial do Teatro.

A Junta de Freguesia de Lor-
delo apoiou a edição deste livro 
que reúne as três peças de tea-
tro que já subiram ao palco pela 
companhia Astro Fingido, lide-
rada pelo Lordelense Fernando 
Moreira e Ângela Marques.

A Associação Astro Fingido é 
o único grupo de teatro profis-
sional existente no concelho de 
Paredes e está sediado em Lorde-
lo. As três peças que compõem 

o livro foram escritas depois de 
ter sido feito um levantamento 
histórico dos acontecimentos 
relacionados com a Torre dos 
Alcoforados, Ribeiro da Silva (o 
Português Voador), e a história 
sobre as carreteiras (mulheres 
móveis). O livro contempla três 
momentos que permitem ficar 
com um registo importante so-
bre acontecimentos distintos 
da história da freguesia. Preten-
de-se que a associação continue 
a fazer mais explorações históri-
cas do género, existindo alguns 
projetos em mente. A edição 
teve ainda o apoio da Câmara 
Municipal de Paredes e da Fun-
dação A Lord. 

atualidade
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Baloiço na Praça de Meda
entre o Mar e o Marão

“ETAR de Arreigada já devia estar
a funcionar em pleno desde 2019”

Nuno Serra 

(Presidente da Mui Nobre
Cidade de Lordelo)

Editorial

Caminhamos para um verão 
que se espera mais ilumina-
do que o anterior. As notícias 
recentes abrem trilhos de es-
perança no que diz respeito 
ao controlo da propagação da 
Covid-19 e a vacinação alarga-
da à faixa etária a partir dos 30 
anos deixa antever que o pior 
está mesmo a ficar para trás.  
O último ano e meio tem sido 
um teste importante à nos-
sa capacidade de resiliência. 
Soubemos adaptar-nos a uma 
nova realidade pela preocu-
pação crescente com um bem 
comum, que é a saúde pública. 
Sacrificámos o cumprimento e 
adotámos medidas de distan-
ciamento social, que implicou 
o afastamento temporário 
dos nossos avós, dos nossos 
país ou dos nossos irmãos. 
Passamos a lavar as mãos com 
frequência e a utilizar a más-
cara nos espaços públicos.  
Estes sacrifícios começam a dar 
frutos. Aos poucos, já vamos 
reunindo com a nossa família. 
A economia local vai desper-
tando.  Os convívios, ainda que 
limitados, também já são visí-
veis. Acredito que, com a mes-
ma vontade e determinação, 
brevemente estaremos todos 
a viver dentro da nossa liber-
dade, ‘roubada’ por um vírus. 
Deixo uma palavra de agrade-
cimento e esperança a todos os 
Lordelenses pela coragem que 
sempre demonstraram nesta 
fase estranha da nossa vida.

A nova edição de ‘O Lorde-
lense’ traz à capa um projeto 
que a Junta de Freguesia pre-
tende implementar na zona 
do Vinhal, através do embele-
zamento de um espaço onde 
estão instalados dois edifícios 

importantes do nosso patrimó-
nio: a Torre dos Alcoforados e a 
Capela Nossa Senhora do Alí-
vio.

Damos também destaque a 
mais um Lordelense que vive 
num outro continente, mais 
propriamente na Ásia. Reside 
em Macau e faz da fotogra-
fia a sua atividade principal.  
Na rubrica sobre a Gente da 
Nossa Terra, falámos com a 
Dona Ritinha. Trabalhou du-
rante décadas na escola primá-
ria de Moinhos e abraçou gera-
ções de alunos.

O Baloiço de Lordelo já cha-
mou muitas centenas de visi-
tantes ao Alto de Meda, tornan-
do-se num posto turístico de 
referência no norte de país. A 
sua relevância valeu inclusive 
o destaque em vários jornais 
nacionais, chegando até à vizi-
nha Espanha.

A Junta de Freguesia de Lor-
delo vai revitalizar os trilhos 
que abraçam a rota dos moi-
nhos que se encontram nas 
margens do rio Ferreira. Fique 
a conhecer as intervenções que 
serão feitas e as principais atra-
ções para aqueles trilhos.

A Associação Astro Fingido 
apresentou o livro ‘Mulheres 
Móveis, A Torre dos Alcoforados 
e o Português Voador’, para ce-
lebrar o Dia Mundial do Teatro. 
São três histórias dedicadas à 
nossa Freguesia de Lordelo.

Lembrámos ainda o 51.º ani-
versário da Associação Huma-
nitária dos Bombeiros Volun-
tários de Lordelo, celebrado no 
passado dia 11 de maio.

Há ainda outros destaques 
para ler no nosso jornal de Lor-
delo…

Desfrute e… boas leituras.

Verão
mais
iluminado

Deputado António Cunha critica governo e autarquia pacense

Nasceu em Lordelo 
um dos maiores ba-
loiços paisagísticos 
do país. Situado no 

alto de Meda, o equipamento 
permite desfrutar das paisagens 
deslumbrantes que têm como 
horizonte o oceano Atlântico e a 
Serra do Marão.

O Baloiço de Lordelo tem cer-
ca de 4 metros de altura por 5 
metros de comprimento e é todo 
ele construído em madeira de 
Austrália. Foi inaugurado pelo 
presidente da Junta de Freguesia 
de Lordelo, Nuno Serra, e pelo 
principal patrocinador da obra, 
António Ferreira, da empresa 
Miguel Ferreira, Indústria de 
Mobiliário. “A ideia da Junta de 
Freguesia passou por dinamizar 
ainda mais este espaço. Estamos 
a falar do ponto mais alto de Lor-
delo, onde é possível apreciar as 
lindas paisagens. Por isso está es-
crito no baloiço ‘Entre o Mar e o 
Marão’, referiu Nuno Serra.

A Junta de Freguesia de Lor-
delo agradece ainda os apoios 
de SF Polimentos, Auto D. San-
tos, Marília Neves Florista e J. 
Campelo.

Sucesso além-fronteiras
A abertura do Baloiço do 

Alto de Meda tem despertado 
a curiosidade de centenas de 
turistas. As paisagens e a impo-
nência do equipamento são os 
principais pontos de atração e 
que têm merecido elogios, in-
clusive, além-fronteiras, sendo 

notícia na imprensa espanhola. 
O alto de Meda ganhou novas 

dinâmicas e a Junta de Fregue-
sia de Lordelo viu-se na necessi-
dade de efetuar algumas obras 
para melhorar o espaço, nomea-
damente, na colocação de uma 
nova vedação para impedir o 
acesso de veículos para a praça, 
tornando-o mais digno e mais 
limpo. A Junta de Freguesia pre-
tende ainda pavimentar o aces-
so ao cruzeiro, criar melhores 
espaços de estacionamento e o 
acesso à escadaria será também 
pavimentado. 

Um grupo de amigos aman-
tes das caminhadas e corridas 
pela natureza teve ainda a ini-
ciativa de marcar um percurso 
denominado ‘o trilho dos ca-
britos’ até às lagoas. Um trajeto 
aprazível, que começa e acaba 
no cruzeiro de Meda. Começam 
a desenvolver-se algumas dinâ-
micas desportivas e turísticas 
que também são importantes. 

O Deputado António Cunha 
lamentou recentemente, em 
declarações ao Novum Canal, o 
estado do rio Ferreira e o conse-
quente problema que tem sido 
para a população de Lordelo. 
Considera estar a ser cometido 
o crime ambiental e elogia o 
trabalho do presidente da Jun-
ta, Nuno Serra, pela luta travada 

contra este problema que se ar-
rasta há alguns anos. “O senhor 
ministro do Ambiente, no par-
lamento, e a autarquia de Paços 
de Ferreira, quando lá fomos 
em setembro fazer uma visita 
[ETAR de Arreigada], disseram 
que aquilo em outubro estaria a 
funcionar a 100%, quando já de-
via estar a funcionar em pleno 

desde 2019. Já ninguém aguenta 
mais o que continua a acontecer, 
descargas poluentes sistemáti-
cas e contínuas transformaram 
o rio num esgoto a céu aberto. 
A fauna e flora dizimadas, a po-
pulação de Lordelo vive num au-
têntico inferno de cheiros nau-
seabundos”, lamentou António 
Cunha.
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Junta de Freguesia pretende criar
projeto para o Vinhal com ligação   
à Ferrugenta e Torre dos Alcoforados
A Junta de Freguesia 

de Lordelo pretende 
criar uma nova cen-
tralidade para os 

lugares do Vinhal, Ferrugenta 
e Torre. Para isso, está a desen-
volver um projeto de criação de 
uma praça com acesso direto à 
Ferrugenta e à Torre dos Alco-
forados. Para já a ideia encon-
tra-se numa fase embrionária, 
mas o objetivo será para a exe-
cução a curto prazo. “Obvia-
mente que toda esta interveção 
só será possível com a salva-
guarda do superior interesse 
dos proprietários dos terrenos, 
sem nunca os prejudicar”, ex-
plicou Nuno Serra, presidente 
da Junta de Freguesia. 

A ilustração da notícia per-
mite dar já uma ideia da inter-
venção que a Junta de Fregue-
sia pretende efetuar na zona, 
destacando-se, desde logo, 
uma praça onde se pretende 
dignificar, não só a Torre dos 
Alcoforados, como a Capela da 
Nossa Senhora do Alívio. Por 
outro lado, a ligação à Ferru-
genta irá eliminar uma barrei-

ra natural existente entre estes 
dois lugares e encurtar tam-
bém a distância entre este lu-

gar, o parque  escolar e a zona 
industrial de Lordelo.

A requalificação da zona se-

ria ainda contemplada com o 
embelezamento daquele local 
através da colocação de árvo-

res pela extensão da via e um 
arranjo urbanístico no largo 
da Capela do Vinhal.

A Torre dos Alcoforados, um 
dos ex-libris da freguesia de 
Lordelo, é de difícil acesso pela 
única ligação feita por uma rua 
estreita e sem lugares para es-
tacionamento. Por isso, uma 
das ideias do projeto passa 
pela execução de um arranjo 
urbanístico, a construção de 
um parque de lazer na envol-
vência da Torre e um espaço 
para estacionamento de veí-
culos. “Existem uns terrenos 
junto à Torre que pertencem à 
autarquia e seriam aproveita-
dos para construir estes equi-
pamentos, criando uma zona 
de lazer. Sabemos que o acesso 
à Torre é muito complicado, 
daí ser nossa intenção abrir as 
ruas, através de uma requalifi-
cação de toda a área envolvida, 
com uma alameda e uma praça 
central”, explicou Nuno Serra. 
Antes de avançar com o proje-
to, a Junta de Freguesia terá de 
acordar com os proprietários 
dos terrenos.

A Associação Humanitá-
ria dos Bombeiros Voluntá-
rios de Lordelo celebraram 
no passado dia 11 de maio, o 
51.º aniversário. 

A cerimónia realizou-se 
no edifício da corporação 
com todas as medidas restri-
tivas por causa da pandemia, 
destacando-se a presença do 
presidente da Câmara Muni-
cipal de Paredes, Alexandre 
Almeida, do vice-presidente 
da autarquia,  Francisco Leal, 
do presidente da Junta de 
Freguesia de Lordelo, Nuno 
Serra, do presidente da insti-
tuição Miguel Ferreira, e do 
comandante, José Freitas.

VENCEDORES
1ºciclo
1ºlugar- Martim Leite, 3A2, “A árvore da minha rua”.
2ºlugar- Maria Inês Barbosa Carneiro, 4B1 ,”A árvore que não 

dava frutos”.
3ºlugar- Alexandre Magalhães, 4A1, “O velho sobreiro”.
Destacamos, ainda, o aluno Tomás da Silva Almeida “ Uma árvo-

re enigmática” pela sua originalidade.
2ºciclo
1ºlugar- Maria dos Santos Loureiro, 5ºA, “ A árvore dos corações”.
2ºlugar- Beatriz Costa Carvalho, 6ºC, “ O poder da amizade”.
3ºciclo
1ºlugar- Marta Isabel Ribeiro Ferreira, 7ºC, “A pequena Arbus”.

Bombeiros
celebraram

Resultados do concurso do Dia Mundial da Árvore

Foto D.R.

Foram divulgados os vencedores do concurso sobre o Dia 
Mundial da Árvore promovido pelo Agrupamento de Escolas 
de Lordelo e Junta de Freguesia de Lordelo. Esteve a concurso 
a criação de conto alusivo à temática da Árvore e da Floresta. 

A organização do concurso de escrita esteve 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, 
sendo que para efeitos de concurso, os trabalhos tiveram a ca-
racterística de um Conto literário e o tema geral foi ‘A Árvore’, 
espelhando, de algum modo, a importância da(s) árvore(s) em 
um ou vários domínios, nomeadamente a nível ambiental, 
histórico/patrimonial, económico, cultural, emocional/senti-
mental, etc.

aniversário
51.º
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obras na freguesia

Rua de Santa Marta
Alargamento da Rua de Santa Marta com construção de passeios e 

reconstrução de muros.

Rua da Torre
Intervenção na rua da Torre com a construção de um muro e alarga-

mento da via.

Rua da Portela
Alargamento da via, construção de muro e repavimenta-

ção da rua da Portela.

Tanque da Costeira
Foram efetuados trabalhos de requalificação do tanque e 
fontanário público da Costeira, com a limpeza, pintura e 

manutenção.

Travessa de Codeçais
Repavimentação da Travessa de Codeçais, para correção do pavi-

mento existente e que dificultava a circulação automóvel.

Cruzeiro
do Vinhal

Após um acidente de 
viação que provocou a 
destruição do Cruzeiro 

do Vinhal, a Junta de 
Freguesia procedeu à 

sua total reconstrução.

Ponte do Ronfe
Foram efetuadas obras profundas de requalificação na Ponte do 
Ronfe, com o melhoramento da via, a colocação de gradeamen-

to e limpeza dos arcos.

Muro da Rua do Ronfe
Está concluída a obra de reconstrução do Muro de suporte na 

rua do Ronfe e respetiva repavimentação.

Tanque da Parteira
Estão concluídas as obras da construção do tanque e fontanário 

público em Parteira. A obra foi projetada de forma a criar uma zona 
de lazer em volta deste equipamento.

Rua do Cabo
Foi efetuada a correção do pavimento na rua do Cabo, facilitan-

do a circulação automóvel.

Abrigo de passageiros em Parteira
 Foi reconstruído o abrigo de passageiros junto à antiga Escola de 
Parteira. Um equipamento indispensável para as crianças que se 

deslocam para a escola e que, apesar de não ser uma competência 
da Junta de Freguesia, foi agora totalmente reabilitado.

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

Muro da Rua do Souto
Foi efetuada a construção de um muro de suporte na  rua do 

Souto com a respetiva correção do pavimento.
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Lordelenses pelo Mundo

O que o levou a sair de Lorde-
lo e quando é que aconteceu? 

Foram tempos difíceis em 
Lordelo e tive de procurar outra 
solução de profissão que me des-
se mais segurança e regalias em 
termos de futuro. Foi o que acon-
teceu em Maio de 1982 procuran-
do entrar na PSP.

Como tem sido a experiência 
em Macau? 

A experiência em Macau tem 
sido boa. No início tudo era dife-
rente, desde os costumes, forma 
de vida, alimentação e o contac-
to com as pessoas na forma da 

linguagem. Era acompanhado 
por mais velhos polícias que fa-
lavam um pouco de português.

Como foi a adaptação a um 
país culturalmente diferente? 

Em princípio, posso dizer que 
eu e os meus companheiros, ao 
todo, éramos vinte e dois, sentin-
do essa adaptação que levou qua-
se um ano. Na altura andávamos 
em grupo de portugueses e ti-
nha o apoio dos mais velhos que 
estavam em Macau. Ao fim de um 
ano ao serviço ficou  mais fácil a 
adaptação e começámos a con-
viver com os chineses pelo facto 

de precisar qualquer coisa que 
fosse no dia a dia. Também para 
colmatar essa dificuldade nos 
nossos serviços tínha-mos aulas 
de cantonense para aprender um 
pouco mais, assim como os nos-
sos colegas chineses também es-
tavam aprender português.

Tem uma ligação à comuni-
dade portuguesa?

Sim, aqui em Macau tivemos 
sempre uma ligação boa da nos-
sa comunidade portuguesa, no 
antigamente e mesmo agora. 
Para além da nossa comunida-
de, aqui em Macau tive a oportu-
nidade de conversar um pouco 
com dois Lordelenses, um Lorde-
lense na exportação de vinhos e 
uma professora de História na 
escola portuguesa. E outros que 
pertencem ao concelho de Pare-
des.

O que faz profissionalmen-
te? 

Atualmente estou aposenta-
do da PSP de Portugal. E estan-
do juntamente com a família, 
vou exercendo a outra profissão 
de Fotógrafo, acompanhando 
sempre os eventos que estão ao 
meu alcance em Macau, cidade 
pequena que está bem perto em 
termos de deslocação rápida.

Está atento ao que se passa 

em Lordelo? 
Sim, muito atento. Diaria-

mente vou acompanhando pe-
las redes sociais e outras formas. 
Tenho ainda algumas persona-
lidades que me enviam notícias 
por e-mail da nossa terra.

Como faz para matar as sau-
dades da sua terra? 

Muito simples, acompanhan-
do as redes sociais, porque 
existem Lordelenses com estas 
novas tecnologias que vão rela-
tando e adicionando os diversos 
assuntos e problemas, desta for-
ma se agradece a evolução dos 
tempos e a fácil comunicação.

Vem a Lordelo com regulari-
dade? 

Não... Gostaria imenso de 
estar e sentir o envolvente dos 
Lordelenses. Quando estava a 
trabalhar em Lisboa no Largo 
da Penha de França, Comando 
Geral da PSP, estive a trabalhar 
na Correspondência e Microfil-
magem. A viver no Barreiro, em 
alguns momentos dava uma 
volta a Lordelo ver a família e 
tratar de assuntos rápidos, não 
poderia fazer por muito tempo, 
porque tinha uma profissão 
com os seus extras que não me 
facilitava ter o tempo que que-
ria. Depois de me reformar, sim. 

Mas acontece que toda a minha 
família quis sair de Portugal 
porque não estava a ver o nos-
so país com olhos no futuro. 
Assim aconteceu e todos se jun-
taram em Macau. Foi em Macau 
que se sentiram bem. Aqui em 
Macau vou estando por opção 
familiar e o que vou fazendo no 
meu dia a dia em Macau, era o 
que eu pretendia fazer em Lor-
delo depois da minha reforma 
e pensava que muito tinha para 
dar a Lordelo. Casos da Vida de 
um Lordelense pelo Mundo.

Ao mesmo tempo voluntá-
riamente em Macau vou dando 
o meu melhor em termos de 
Comunicação e o gosto Foto-
gráfico, tanto desportivo como 
outro qualquer evento. Sinto e 
gosto de dizer que sou um Lor-
delense.

Uma mensagem aos lordelen-
ses

Sinto Lordelo  e os Lordelen-
ses no coração. As dificuldades 
são imensas. Acredito e sempre 
acreditei que Lordelo irá supe-
rar todos os desafios. Em con-
junto é preciso e urgente ultra-
passar, então aí sim ter o nosso 
Lordelo no lugar que merece. 
Abraço e cumprimentos a todos 
os Lordelenses. Acreditem.

António Bessa Almeida

António Bessa Almeida vive em Macau desde 1982

António Sousa de Bessa Almeida, nasceu em Lordelo Paredes no ano 
de 1954, estudou na Escola de Soutelo e concluiu a escola obrigatória, 
residiu sempre em Corregais, Lordelo. Terminando a escola, muito cedo 
foi aprender a profissão de entalhador de madeiras e passando depois a 
trabalhar nessa mesma profissão em diversas fábricas em Lordelo.  Aos 20 
anos foi para a Marinha e cumpriu dois anos de serviço militar, um ano em 
curso e outro a navegar na costa portuguesa e Açores. O seu serviço militar 
foi desde 1975 a 1977. Nesses dois anos de Marinha aprendeu muito em 
termos de formação escolar. Terminando o serviço militar, regressou à sua 
atividade civil em Lordelo. Foram tempos difíceis nos anos 80 em termos 
de trabalho, e nessa altura prestando serviço voluntário como bombeiro 
em Lordelo. Em 1982 decidiu entrar no Concurso para a P.S.P.  seguiu para 
Santarém escola de formação, depois do curso entrou nas fileiras policiais 
Em setembro de 1982, final do curso, Macau veio à escola fazer convites 
para quem pretender seguir profissão em Macau onde situa a Sul da China 
ao lado de Hong Kong. Aceitei de imediato esta nova aventura de conhecer 
outros mundos, apesar de saber que tudo seria deferente.

“Sinto e gosto
de dizer que sou
lordelense”
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atualidade

Feira de Lordelo

Preenchimento IRS

O Aliados Futebol Clube de Lordelo recebeu a certificação da 
Federação Portuguesa de Futebol (FPF), como entidade formado-
ra 3 estrelas. A cerimónia decorreu nas instalações da Associa-
ção de Futebol do Porto e foi presidida pelo presidente da FPF, 
Fernando Gomes.

O Presidente do Aliados de Lordelo, Filipe Silvestre Carneiro, 
juntamente com o coordenador da Formação, Arlindo Gonçal-
ves, receberam a placa de Certificação de Entidade Formadora 
– 3 estrelas. “Uma conquista que espelha o excelente trabalho 
desenvolvido nos últimos anos pelo nosso departamento de for-
mação que fomenta a educação cívica e desportiva, o desenvol-
vimento de valores morais e éticos elevando a responsabilidade 
de compromisso”, referiu o clube Lordelense.

Foto:  Aliados de Lordelo

A Feira de Lordelo reabriu ao público no passado dia 
16 de abril, dentro das normas de segurança impostas 
pela Direção-Geral da Saúde. O espaço de comércio em 
frente ao edifício da Junta de Freguesia contou com a 
presença normal dos feirantes. A Feira de Lordelo reali-
za-se aos dias 3 e 16 de cada mês (se coincidir com um 
domingo é antecipada para sábado).

A Junta de Freguesia de Lordelo disponibiliza até 30 
de junho os serviços gratuitos para o preenchimento do 
IRS de 2020. Se ainda não preencheu a declaração, pode-
rá fazê-lo mediate marcação prévio.

Comemorações do 25 Abril Censos 2021 até maio

A Junta de Freguesia de 
Lordelo celebrou o 25 de 
Abril com o hastear da ban-
deira e a colocação de um 
ramo de cravos no monu-
mento de memória aos nos-
sos conterrâneos que mor-
reram a lutar pela Pátria.  

Estiveram presentes nas 
cerimónias, além do  execu-
tivo da Junta de Freguesia, 
o vice-presidente da autar-
quia de Paredes, Francisco 
Leal, e o vereador da Câma-
ra Municipal, Filipe Silvestre 
Carneiro.

Foi alargado o prazo até 
30 de maio o para o preen-
chimento do inquérito para 
o Censos 2021.  Se ainda não 
preencheu, bastará introdu-
zir o código entregue pelos 
recenseadores e efetuar o 
recenseamento online. Em 

caso de dúvida contacte o 
recenseador da sua área ou 
dirija-se à Junta de Fregue-
sia. Estão destacados os re-
censeadores Catarina Dias, 
Lígia Ferreira, Rosa Ribeiro, 
Luís Santos, Nadine Gonçal-
ves e Angélica Gonçalves. 

Entidade Formadora 3 Estrelas
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Nasceu em Lordelo a 17 de março 
de 1945. Foi auxiliar na Escola 

Primária de Moinhos entre 1974 
e 2013, deixando marcas nos 

alunos que lá passaram durante 
este período. Auxiliou milhares 
de alunos, muitos filhos desses 

alunos e até alguns netos… É 
carinhosamente conhecida por 

dona Ritinha. 
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A nossa história...

Esta fotografia tem mais de 50 anos e 
retrata o primeiro corpo de bombeiros 
e respetivos dirigentes para a institui-
ção de Lordelo, que havia sido recente-

mente criada.
A Associação Humanitária dos Bom-

beiros Voluntários de Lordelo foi funda-
da a 11 de maio de 1970.

A Nossa gente

Primeiro corpo de bombeiros de Lordelo

Lembra-se do seu primeiro dia a tra-
balhar na escola?
Foi em agosto de 1974, poucos meses 
depois do 25 de Abril. Ainda estava 
tudo de férias porque antigamente as 
aulas começavam em outubro. Estive 
lá sozinha até março. Não tínhamos 
água, era preciso puxá-la do poço. Não 
havia luz, tinha lâmpadas, mas não ti-
nha luz. Nos dias de inverno já não se 
via nada. Quando fui para lá eram 400 
crianças, 200 de manhã e 200 de tarde. 
E tinha 16 professoras, oito de manhã e 
oito de tarde. 

Como era a relação com os alunos?
Eram uns queridos. Uns tirava-me a 
bata e voltavam a vesti-la, penteavam-
-me, sentavam-se à minha beira. Não 
saíam de lá. Eu tratava-os todos por 
igual. Aquelas crianças… precisavam 
de conforto e agarravam-se a mim. 
Quando íamos aos passeios, não me 
largavam.

Então era fácil auxiliar as crianças... 
Alguns eram rebeldes. Às vezes a pro-
fessora tinha de sair por momentos e 
pedia para eu ficar na sala. “Se fizerem 
algum barulho você diga-me”, pedia a 
professora. Eu pegava no giz na mão e 

ficavam todos caladinhos. Depois fala-
va com uma voz engraçada… “Ó dona 
Rita, fale, fale…”, pediam-me eles.

E não davam muito trabalho?
Nenhum, coitadinhos. Estavam no re-
creio e tinha de tomar conta deles. Às 
vezes batiam uns nos outros, eu ia lá 
e dizia para darem um ‘passou-bem’ e 
ficavam todos amigos. O lanche era o 
leite. Fazíamos numa panela e aquecía-
mos. Numa tinha a cevada e na outra 
o leite. 

Costuma cruzar-se com os ex-alunos?
Passaram alunos, filhos e netos e todos 
me conhecem. Ainda há dias passaram 
uns da Ferrugenta e disseram-me: “a 
Dona Rita já me aturou aqui na escola, 
o meu filho e agora está a minha filha”. 
Fazem todos uma festa quando me 
veem.

Qual foi o professor que mais a marcou?
Gostava de todos. Já faleceram al-
guns, a D. Cândida, a D. Lucinda, a D. 
Linda Rosa, o professor Luís. Quando 
saí estava a professora Luísa, a Isabe-
la, a Edite, a Rita, o Jorge e a Cristina.  
Que saudades desses tempos...

A Junta de Freguesia de Lordelo pretende homena-
gear uma das figuras mais carismáticas da história da 
nossa cidade. 

O ‘Senhor Nogueira da Farmácia’, como era conhe-
cido, foi um benfeitor que ajudou desde sempre a Fre-
guesia de Lordelo. Esteve ligado às instituições, contri-
buindo para o seu desenvolvimento. Era uma pessoa 
muito conhecida na área da saúde. 

Nesse sentido, a Junta de Freguesia pretende colo-
car um busto na praça junto ao antigo posto dos cor-
reios de Lordelo.

Horácio Pinto Nogueira

Rita Moreira Carneiro


