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LORDELO COMEMOROU 18.º ANIVERSÁRIO 
DE ELEVAÇÃO À CATEGORIA DE CIDADE

O executivo da Junta de Freguesia de Lordelo homenageou os profissionais de saúde que estão no Centro de Vacinação do Pavilhão Rotas dos Móveis

atualidade

A Freguesia de Lordelo 
celebrou no passado 
dia 1 de julho o 18.º 
aniversário de eleva-

ção à categoria de Cidade.
Uma cerimónia condiciona-

da pelo atual momento pandé-
mico, o qual obrigou a que as 
celebrações decorressem de for-
ma menos aberta à população e 
fosse espaçada ao longo do dia.

Na parte da manhã, os mem-
bros do executivo da Junta de 
Freguesia de Lordelo hastearam 
as bandeiras em frente ao edifí-
cio da Junta, ficando para a par-
te da tarde as cerimónias com as 
entidades convidadas.

Durante a tarde foi inaugura-
do o auditório Maestro Vergílio 
Pereira, instalado no edifício da 
Junta de Freguesia de Lordelo, 
numa cerimónia em que esti-
veram presentes os familiares 
do Maestro, que descerraram o 
busto colocado à entrada do au-
ditório. Vergílio Pereira foi uma 

figura emblemática da cultura 
de Lordelo do início do século 
XX. Foi professor na escola Cas-
tro Araújo, local onde fundou o 
orfeão com o mesmo nome. 

As cerimónias terminaram 
com uma homenagem aos pro-
fissionais de saúde que estão a 
trabalhar no Centro de Vacina-
ção Rota dos Móveis. Esteve pre-
sente o presidente executivo do 
ACES Tâmega II – Vale do Sousa 
Sul, Fernando Malheiro.

A partir das 21 horas, o audi-
tório recebeu um concerto do 
Orfeão A Lord, o qual foi trans-
mitido  em direto através do Fa-
cebook da Junta de Freguesia de 
Lordelo.

O renovado auditório está 
situado no piso superior do 
edifício da Junta de Freguesia e 
está capacitado para 150 lugares 
sentados. A Junta de Freguesia 
de Lordelo pretende no futuro 
dinamizar uma agenda cultural 
regular para aquele espaço.  

Vergílio Pereira nasceu em 7 
de outubro de 1900, na fregue-
sia de Vilela. Era filho de Antó-
nio Gaspar Pereira, fundador da 
Banda Musical daquela fregue-
sia. As influências familiares 
cedo fizeram-lhe despertar o in-
teresse pela música, que o levou 
a estudar no Conservatório do 
Porto e na Academia Mozart, tor-
nando-se maestro. Aos 19 anos já 
era professor do ensino primá-
rio e diretor da Escola Anexa à 
Normal, no Porto, e, em 1924, foi 
escalado para lecionar na Esco-
la masculina Castro Araújo. Foi 
neste estabelecimento de ensi-
no, situado em Lordelo, que Ver-
gílio Pereira saltou para a ribal-
ta da música nacional, ao liderar 
o Orfeão Castro Araújo, fundado 
pelo professor e maestro. 

Foi no ano em que chegou a 
Lordelo que Vergílio Pereira to-
mou a iniciativa de juntar um 
grupo de operários e campone-

ses da freguesia para organizar 
um orfeão.

Como o analfabetismo abran-
gia uma fatia considerável da 
população, principalmente nas 
famílias com menos recursos, 
eram muitas as dificuldades em 
juntar pessoas para formar o 
grupo e isso levou o professor a 
encontrar respostas na própria 
escola. Abriu um curso noturno 
gratuito para adultos, destinado 
apenas aos orfeonistas analfa-
betos, permitindo criar as bases 
para iniciar com o tão desejado 
orfeão. A oferta de uma ativida-
de cultural era uma raridade na 
região e suscitou a curiosidade 
das pessoas, manifestamente 
interessadas em participar di-
retamente no grupo, nascendo 
assim o orfeão Castro Araújo.

A notoriedade deste grupo 
musical expandiu-se por todo o 
país, tendo recebido vários pré-
mios nacionais.

Vergílio Pereira
O professor que fundou
o orfeão Castro Araújo
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LORDELO COMEMOROU 18.º ANIVERSÁRIO 
DE ELEVAÇÃO À CATEGORIA DE CIDADE

Nuno Serra 

(Presidente da Mui Nobre
Cidade de Lordelo)

Editorial

A freguesia de Lordelo atin-
giu neste mês de julho a maio-
ridade, ao celebrar o 18.º aniver-
sário de elevação à categoria de 
cidade. Uma data reveladora da 
importância, mas também da 
responsabilidade que a nossa 
terra foi adquirindo ao longo 
destes anos.

Nas últimas duas décadas 
sentimos a evolução da nossa 
terra pela fixação de fábricas 
na zona industrial, aumentá-
mos a oferta na habitação e o 
consequente aumento demo-
gráfico, ficámos com infraes-
truturas modernas e atrativas, 
onde destacamos a chegada da 
A42, temos o segundo maior 
parque de lazer do distrito 
do Porto. Estes são alguns dos 
exemplos que revelam a evolu-
ção que proporcionou uma me-
lhoria significativa da nossa 
qualidade de vida. A prova está 
à vista de todos nós!

O 18.º aniversário da cida-
de de Lordelo foi comemora-
do com os condicionalismos 
impostos pela pandemia. Na 
impossibilidade de organizar 
atividades abertas ao público, 
a solução passou por home-
nagear algumas personalida-
des  com ligações afetuosas 
a Lordelo. Nesse sentido, não 
podíamos deixar passar esta 
oportunidade para homena-
gear o trabalho incansável 
dos profissionais de saúde no 
combate à Covid-19. A Junta de 
Freguesia de Lordelo entendeu 
distinguir os profissionais de 
saúde que estão a trabalhar 
no Centro de Vacinação Rota 
dos Móveis, entregando uma 
placa alusiva das ações meri-
tórias ao presidente executivo 

do ACES Tâmega II – Vale do 
Sousa Sul, Fernando Malheiro, 
que esteve presente nas ce-
rimónias.

Este 18.º aniversário da cida-
de de Lordelo foi aproveitado 
para inaugurar o renovado 
auditório, ficando capacitado 
para receber 150 lugares sen-
tados. A Junta de Freguesia 
pretende transformar o lugar 
num espaço de dinamização 
cultural.

Este auditório passou a 
designar-se Vergílio Pereira, 
uma figura emblemática da 
cultura da nossa terra, por ter 
sido o fundador do orfeão Cas-
tro Araújo. Batizar o auditório 
‘Vergílio Pereira’ é o reconhe-
cimento justo que a freguesia 
de Lordelo presta ao professor 
que revolucionou a cultura 
em Lordelo nos inícios do sé-
culo XX. 

Está nas vossas mãos a edi-
ção número 5 do Jornal ‘O 
Lordelense’. O 18.º aniversário 
da cidade é, naturalmente, o 
tema de destaque, no qual re-
fere os vários momentos que 
marcaram o dia.

Ainda nesta edição, é expli-
cada a reunião da ANAFRE rea-
lizada em Lordelo e que teve 
como um dos temas, a possibi-
lidade das Juntas de Freguesia 
poderem aceder aos fundos 
europeus.

Passando pelas nossas gen-
tes, estivemos à conversa com 
um Lordelense emigrado no 
Brasil e, por cá, tentámos per-
ceber qual é o segredo dos ‘fi-
nos’  do Café Cezila. Foi uma 
conversa animada com o Cló-
vis Silva.

A nossa cidade 
chegou
à ‘maioridade’

O executivo da Junta de Freguesia de Lordelo homenageou os profissionais de saúde que estão no Centro de Vacinação do Pavilhão Rotas dos Móveis

atualidade
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atualidade

Nuno Serra reivindica fundos
comunitários para a cidade de Lordelo
A ANAFRE descentra-

lizou a sua agenda 
de trabalho e esteve 
pela primeira vez no 

Vale do Sousa para uma reunião 
magna no salão Nobre da Jun-
ta de Freguesia de Lordelo, que 
decorreu no passado dia 25 de 
junho.

Estiveram presentes os mem-
bros do Conselho Diretivo e das 
Delegações Regionais da ANA-
FRE, cuja ordem de trabalhos 
contou com um ponto de discus-
são relacionado com a transfe-
rência de fundos comunitários 
para as Juntas de Freguesia. Este 
problema já foi debatido em vá-
rias sessões da ANAFRE e, o facto 
da reunião se ter realizado em 
Lordelo, permitiu a Nuno Serra 
defender que cabe ao governo 
central corrigir um “erro grave” 
que impossibilita as Juntas de 
Freguesia de acederem aos fun-
dos comunitários, uma vez que 
só as Câmaras Municipais o po-
dem fazer. “Esta é uma realidade 
que condiciona o desenvolvi-
mento dos projetos das Juntas de 
Freguesia e em Lordelo também 
temos esse problema”, explicou 
o autarca de Lordelo, lembrando 
os vários projetos que existem 
para a cidade. “Temos o exemplo 
do Mercado de Lordelo, que é 

um equipamento da freguesia, o 
qual pretendemos requalificar. 
Já existe projeto, mas não temos 
competências para aceder aos 
fundos comunitários. É um erro 
grave do governo central que 
tem de ser corrigido rapidamen-
te”, sublinhou Nuno Serra.

Esta reunião permitiu criar 

uma equipa de trabalho para 
discutir o destino das verbas que 
serão disponibilizadas às autar-
quias pelo Plano de Recuperação 
e Resiliência (PRR), tendo como 
preocupação principal incluir a 
Juntas de Freguesia no PRR. “É im-
portante evitar o que tem acon-
tecido. As verbas provenientes da 

União Europeia têm como único 
destino os municípios, quando 
na realidade as autarquias cons-
tituem as Câmaras e as Juntas de 
Freguesia. É Isto que a ANAFRE 
pretende alterar para que as Jun-
tas de Freguesia fiquem com au-
tonomia de poderem aceder aos 
fundos e desenvolverem os seus 

projetos, sem a habitual depen-
dência dos municípios”, explicou 
o autarca Lordelense.

Sobre a requalificação do Mer-
cado de Lordelo, Nuno Serra re-
feriu já existir um acordo entre 
a Junta de Freguesia e a Câmara 
Municipal de Paredes para que a 
obra seja executada em breve.

Placas em Meda Renovação
de protocolo
com o Aliados

Lordelense
é campeão
na natação

Junta apoia Escola na 
aquisição de mobiliário

A Junta de Freguesia de Lordelo ofereceu vário material esco-
lar para ser colocado na Escola Secundária. Depois das obras efe-
tuadas no estabelecimento de ensino, os espaços foram-se orga-
nizando e a diretora, Beatriz Castro, percebeu a falta de algumas 
peças de mobiliário. Nesse sentido, solicitou a ajuda da Junta de 
Freguesia de Lordelo, que apoiou com uma verba superior a 6 mil 
euros para a aquisição do mobiliário em falta.

Vai ser renovado em breve o 
protocolo de colaboração entre 
a Junta de Freguesia e o Aliados 
FC de Lordelo. Este acordo tem 
como principal finalidade o 
apoio para a formação do clube, 
baseado num projeto que está a 
ser desenvolvido no âmbito do 
certificado de 3 estrelas. “A Jun-
ta de Freguesia de Lordelo não  
podia alhear-se desse projeto e 
reunimos um apoio para a for-
mação dos atletas de Lordelo. Já 
o fizemos no passado e vamos 
renovar esse protocolo com o 
clube por mais um ano”, referiu 
Nuno Serra.

“Apoiamos o Aliados em 
tudo, nas limpezas, nos trata-
mentos das relvas, nas peque-
nas intervenções e obras. Além 
disso, a Junta faz anualmente o 
pagamento das inscrições dos 
atletas na AF Porto”, acrescen-
tou.

Procedeu-se recentemente à 
substituição das placas com os 
nomes dos lugares da freguesia 
que acompanham os degraus 
da escadaria do Alto de Meda.

A Junta de Freguesia alterou 
as placas porque as antigas es-
tavam em mau estado e eram 
pouco percetíveis. 

As próximas intervenções na-
quela zona panorâmica passam 
pela pavimentação do acesso ao 
cruzeiro, pela estrada, e a pavi-
mentação que dá o acesso à es-
cadaria. 

O Lordelense, Ricardo Mo-
reira, sagrou-se recentemente 
campeão nacional de Natação 
Adaptada, ao serviço do FC Por-
to. 

As provas que deram o título 
decorreram no último fim-de-
-semana de junho, nas piscinas 
de Campanhã. A formação dos 
dragões participou com 17 na-
dadores, dos quais integrou Ri-
cardo Moreira.
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obras na freguesia

Rua de Taio
Foi retirado da rua de Taio uma cabine e poço adjacente que se encon-
travam na via pública. Este espaço foi posteriormente pavimentado, 

melhorando a circulação naquela artéria.

Cemitério de Lordelo
O cemitério de Lordelo foi pintado em toda a sua extensão exterior e 

interior. .

Rua da Parteira
Canalização de água para o Parque de Lazer e respetiva 

correção do pavimento.

Limpeza da freguesia
Está a decorrer a limpeza de valetas e passeios na cidade de Lorde-

lo, uma intervenção que é feita duas vezes por ano em todas as 
ruas da freguesia.

Calçada do Loreira
Foi substituída a calçada à portuguesa neste arruamento, por 

uma nova pavimentação, aproveitando-se para o alargamento e 
construção de muros.

Rua de Santa Marta
Deslocalização do fontanário em resultado do alargamento 

efetuado no entroncamento da rua de Santa Marta com a rua da 
Ritinha.

Moinhos do Feliz
No âmbito do alargamento da rua da Ritinha e respetiva pavimenta-
ção, a Junta de Freguesia reconstruiu o moinho ali existente e que 

se encontrava em ruínas, dando uma nova imagem ao local.

Tanque na rua do Cabo
O Tanque e Fontanário da rua do Cabo foram recentemente alvo 
de uma profunda intervenção. Totalmente requalificado, limpo e 

pintado, deram um aspeto mais agradável e funcional.

OBRAS EXECUTADAS PELA JUNTA DE FREGUESIA DE LORDELO

25 anos de
sacerdócio de 
Álvaro Pacheco

Padre Rui 
recebeu medalha 
do município

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

Várias intervenções
A Junta de Freguesia de Lordelo continua o seu trabalho de proce-

der à resolução de problemas um pouco por toda a freguesia.

Celebrou-se no passado dia 18 de julho 
os 25 anos de sacerdócio do Padre Álvaro 
Pacheco. 

A missa presidida pelo pároco lordelense 
ocorreu na Alameda Salvador de Lordelo e 
contou com a presença de muitos amigos e 
familiares.

A Junta de Freguesia atribuiu ao Padre 
Álvaro Pacheco a medalha de mérito cívico 
da cidade de Lordelo como reconhecimen-
to do notável desempenho ao longo destes 
25 anos.

O Padre Rui Pinheiro foi 
homeageado pela Cãmara 
Municipal de Paredes com a 
medalha de ouro do municí-
pio, no ano em que celebra 
os 50 anos em serviço na ci-
dade de Lordelo.

A homenagem decorreu 
no feriado municipal e as ce-
rimónias no Parque José Gui-
lherme, em frente ao edifício 
da Câmara de Paredes.
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Lordelenses pelo Mundo

Quando e como surgiu a 
oportunidade de emigrar para 
o Brasil?

Foi em 2014, depois de uma 
viagem ao Brasil. Tinha lá li-
gações empresariais, porque 
vendia móveis. Quando fiquei 
viúvo, houve um cliente que me 
convidou para ir ao Brasil. Sabia 
que eu estava chateado com a 
vida. Aceitei, fui e estive no Rio 
de Janeiro durante 15 dias. Ado-

rei tudo, o país, o calor, a cultu-
ra, tudo.

Foi o ponto de partida...
Sim, como adorei, acabei por 

fazer esse caminho. Arranjei 
uma empresa que precisava que 
fizesse uma consultoria em São 
Paulo para montar uma outra 
empresa de um francês. Passei lá 
oito meses. Nesse período ia do 
Porto ao Rio de Janeiro e ficava 
dois ou três dias. Na segunda-

-feira seguinte, seguia para São 
Paulo, onde fazia a consultoria 
da empresa e regressava na sex-
ta à noite. À terceira semana vol-
tava a Portugal. Para além disso, 
o meu irmão também estava lá, 
e trabalhava com ele. Era enge-
nheiro e eu fazia obras para lá.

Fiquei a gostar tanto do Brasil 
que fui viver para lá. Estabeleci-
-me naquele país, mas a minha 
filha ficou em Portugal. Por isso, 
viajava muito. 15 dias no Brasil, 
15 dias em Lordelo. Mas chegou 
um momento que tive de mudar, 
porque era muito cansativo, es-
tava a prejudicar a saúde e optei 
por ficar no Brasil em definitivo.

O conhecimento da área da 
madeira ajudou?

Sem dúvida. Vi no Brasil uma 
oportunidade de negócio, refor-
çada pela nossa qualidade de 
marcenaria, de pessoas hones-
tas, assíduas. Estas característi-
cas são difíceis de encontrar no 
Brasil. Olhei como uma opor-
tunidade para eu crescer em 
termos pessoais e financeiros. 
Os inícios foram difíceis. Tive 
dificuldades de perceber o que 
diziam, mas já passou essa fase 
e agora já percebo tudo. 

Teve outras dificuldades no 
início?

Sim, negociar com os clientes, 
os transportes para as entregas. 
Até o próprio clima foi impac-
tante. A empresa deve ter uma 
boa estrutura para funcionar. A 
seriedade, a honestidade, a fide-
lidade são os meus pilares bem 
definidos e sou muito focado na 
evolução quero sempre crescer.  
Isso ajudou a superar todas as 
adversidades. Quem trabalha 
aqui, também trabalha lá. Quem 
tem sucesso aqui, também tem 
sucesso lá. Para mim não foi 
muito difícil porque sempre tra-
balhei, mas tive de me adaptar a 
muitas coisas.

Sentiu a pressão dos brasilei-
ros?

Tive que me adaptar às cir-
cunstâncias porque sou do nor-
te, muito bairrista, gostamos 
das nossas raízes, das nossas 
convicções e tive que não reagir 
às provocações que os brasilei-
ros faziam sobre os portugue-
ses. 

Está totalmente adaptado ao 
Brasil?

Sou um homem do mundo. 
Tanto estou no Brasil como na 
Etiópia, como nos Estados Uni-
dos. Não tenho problema ne-
nhum de adaptação. Vou para 
onde o cliente me chama. Não 

tenho o estigma de ficar num lu-
gar porque tenho lá os amigos. 
Os amigos aparecem durante o 
nosso percurso de vida. Quando 
são bons, eles são para sempre. 

Vem com frequência a Lor-
delo?

Venho três ou quatro vezes 
por ano. Não tenho datas defini-
das e tudo depende do trabalho. 
O trabalho é o que me faz movi-
mentar mais.

Como acompanha as notícias 
de Lordelo?

Estou atento ao que se passa 
através da Junta de Freguesia 
de Lordelo e do seu presidente. 
Também pelos amigos e pelas 
redes sociais. 

Como caracteriza Lordelo?
Lordelo é a minha terra, vivi 

aqui e sempre estarei por Lorde-
lo. Não vou deixar de ter morada 
em Lordelo. Nunca irei abando-
nar a minha terra. A origem de 
Lordelo é um hímen. É uma ter-
ra boa, nunca tive dificuldades e 
onde tenho muitos amigos. 

Sinto que a mentalidade das 
pessoas em Lordelo está a mu-
dar. É mais limpa, mais organi-
zada, tem mais jovens, mas deve 
investir na habitação. Precisa 
ainda de mais juventude para 
dinamizar a cidade. 

Manuel Jorge da Silva Ferreira

Manuel Jorge da Silva Ferreira  vive no Brasil desde 1982

Manuel Jorge da Silva Ferreira, nasceu a 11 de agosto de 1973, em Lordelo. 
Decidiu emigrar para o Rio de Janeiro, Brasil, em 2014, para passar uns 
dias de férias, mas apaixonou-se pelo país e tornou-se na sua terra de 
acolhimento. 
É um empresário de sucesso na área do mobiliário, mas não esquece as 
raízes. Vem com frequência a Lordelo e regressar em definitivo à terra 
natal faz parte dos seus planos de vida...

“Nunca irei
abandonar
a minha terra”
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Histórias
contadas a lápis

Visita ao novo quartel 
dos bombeiros

Filipe Carneiro foi reeleito pre-
sidente da direção do Aliados FC 
Lordelo para o biénio 2021/2023. 
A aleição dos novos membros dos 
órgãos sociais do clube decorreu 
no passado dia 9 de julho, com 
a particularidade de terem ido 
duas listas a sufrágio.

A lista A, de Filipe Carneiro, foi 
a vencedora, com 133 votos con-
quistados. A lista B, liderada por 
João Neves, conseguiu apenas 81 

votos. 
Equipa técnica rEnovou

O Aliados de Lordelo acertou 
a renovação do contrato com a 
equipa técnica, liderada por Ar-
mando Santos. O treinador vai 
continuar a liderar a equipa na 
Divisão de Elite da A.F. Porto, 
juntamente com os adjuntos Rui 
Ferreira e Marco Ribeiro e o trei-
nador de Guarda-Redes Carlos 
Miguel.

Foto:  Aliados de Lordelo

Natural de Lordelo, Álvaro Pacheco é sacerdote mis-
sionário da Consolata e partilha connosco histórias 
que marcaram a sua juventude (coleção de Londres 
- 1992/1996) e início da vida missionária (coleção da Co-
reia do Sul - 1996/2014).

SALÃO PAROQUIAL DE LORDELO - 1 a18 de julho (Se-
gunda a sexta-feira, das 10h às 12.30h e das 15h às 18h30; 
Sábado e domingo,  das 9h às 13h e das 15h às 18h).

A exposição já esteve também patente no salão nobre 
da Junta de Freguesia de Lordelo.

Os presidentes das Juntas de Freguesia de Lordelo, Vi-
lela e Duas Igrejas visitaram recentemente as obras do 
novo quartel dos Bombeiros Voluntários de Lordelo. A 
visita guiada pelo presidente da direção, Miguel Ferrei-
ra, serviu para dar a conhecer as instalações, bem como 
para sensibilizar os autarcas para a necessidade de aju-
da nos apoios à construção do edifício.

Exposição de fotografia 

Como forma a come-
morar o Dia Mundial dos 
Oceanos, foi inaugurada a 8 
de junho, no Foyer da Junta 
de Freguesia de Lordelo, a 
Exposição ‘Fotografia Suba-
quática’, de Joaquim Andra-
de, e a Exposição ‘Malaco-
logia’, ambas organizadas 

pelas APRISOF - Associação 
de Proteção dos Rios Sousa 
e Ferreira.

O certame esteve em ex-
posição até ao início do mês 
de julho e foi possível ob-
servar algumas fotografias 
subaquáticas captadas pelo 
mergulhador. 

Filipe Carneiro reeleito presidente
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Nasceu em Lordelo a 26 de março 
de 1939. É o proprietário do 

Café Paulista, em Lordelo, mais 
conhecido por Cadé Cezila. Os 

seus ‘finos’ são famosos e atraem 
pessoas de vários pontos da 

região... 
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A nossa história...

crianças da cruzada - procissão à sErra da MEda no fiM da 2.ª GuErra Mundial

A Nossa Gente

Como nasceu o café Cezila?
Cezila vem do apelido do meu falecido 
pai e quem fez com que o café abrisse 
foi um senhor que já faleceu, o Couto. 
Batizaram de café Paulista, porque o 
meu pai esteve oito anos e meio em 
S. Paulo, no Brasil. Perguntaram-lhe 
o nome para o café, porque isto era 
uma taberna, e o meu pai respondeu: 
“já está resolvido, café Paulista”. Eu 
era ainda um miúdo. Isto começou a 
funcionar. Uma vez, houve uns clien-
tes que vieram de propósito do Porto 
beber cerveja. Eles chegaram a Lordelo 
e perguntaram a uma senhora onde fi-
cava o café Paulista, mas ela não conhe-
cia por aquele nome. Só que um senhor 
que estava dentro do carro disse que o 
dono do café tinha o apelido Cezila. A 
senhora conheceu logo, porque os Ce-
zilas já eram conhecidos. Éramos dos 
Cezilas de Vilela, porque o meu pai era 
natural de Vilela. 
A cerveja tem algum segredo?
A cerveja é a mesma, o que distingue é 
outra coisa. Tudo começou nas minhas 
viagens ao Porto. Todas as segundas-
-feiras, o meu pai dava-me folga e eu ia 
ao Porto numa Famel, depois de almo-
çar. Ia com um amigo barbeiro. Ele ia 
fazer as compras para a barbearia, de-
pois guardava-as numa tasca na rua do 
Bonjardim e íamos beber cerveja para 
a CUFP. Passávamos em frente ao Palá-
cio de Cristal e mais abaixo  era a fábri-
ca da cerveja. Chegávamos lá por volta 
das duas e meia, 3 horas e saíamos de-
pois das 8 horas da noite, sempre a be-
ber cerveja.  Fui um privilegiado. Posso 
fizer que andei dentro dos balcões da 
CUFP. Comecei  a ganhar confiança 
com os empregados, disse-lhes que ti-
nha um café e levaram-me para dentro 
do balcão. Começaram a explicar o que 
tinha de fazer na máquina, à louça e 
é por isso que a cerveja é boa. Mais do 

que isso não posso dizer.
A fama da cerveja já chegou longe...
Vem cá pessoas de muito longe. Gui-
marães, Paços de Ferreira, Freamunde, 
Porto, Sobrado, Valongo. Pessoas de 
muitos lados de fora do concelho de Pa-
redes. Tem um cliente em Guimarães 
que, se eu tiver marisco em condições, 
ligo-lhe. É um advogado, ligo, não aten-
de, mas à tarde ou no dia seguinte ele 
aparece cá. E responde: “não é preciso 
atender o telefone, já sei que você tem 
aí coisa boa para mim”. Foi assim que 
isto começou a ganhar fama. Houve 
um outro cliente, depois de estar bem 
bebido, que pediu para fazer um tele-
fonema antes de ir embora. Ainda não 
havia telemóveis. Pediu-me um fino e 
eu tirei e dei-lhe. Até ao fim do telefo-
nema ele bebeu sete finos.
Também gosta de desporto?
Sou um apaixonado pelo FC Porto e 
pelo Aliados. Sou o sócio número 7 do 
Aliados. Tinha o lugar cativo desde que 
começaram a fazer a bancada. 
Gosto mais do futebol e do ciclismo. 
Até cheguei a ir na motorizada com o 
Ribeiro da Silva a treinar. Uma vez cru-
zei-me com ele na reta de Gomil e pe-
diu-me para ir com ele fazer o treino. 
E lá fui...
No dia em que ele ganhou a primeira 
volta a Portugal foi no campo do Aca-
démico do Porto e eu estava lá, no lado 
oposto à meta. Na meta estava o fale-
cido padre David e a mãe dele. Eu ia 
ouvindo o rádio e dizia que o Ribeiro 
da Silva ia ganhar a volta. Ele entrou 
no campo do Académico e passou por 
mim em direção à meta. Eu estava 
de frente à meta, mas do outro lado. 
Quando passou por mim, saltei ao 
muro para chegar à meta, mas antes 
ainda levei com um cassetete nas con-
tas de um polícia. Mas consegui chegar 
perto dele para festejar...

Joaquim Clóvis 
Barros Silva

(Cezila)


