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Foi inaugurado um busto de hom-
enagem a Horácio Pinto Nogueira 
(Sr. Nogueira da Farmácia), ilustre 
Lordelense e benemérito da cidade 
de Lordelo.

Paulo Jorge Carvalho Pinto, 48 anos, 
é o novo padre da paróquia de Lor-
delo, iniciando as suas funções nas 
celebrações religiosas que habitual-
mente acontecem na freguesia.

O Aliados Futebol Clube de Lorde-
lo prestou uma homenagem a título 
póstumo a Zé Pedro, atleta do clube 
que faleceu em campo num jogo real-
izado contra o Rio Ave, em 1972. 

HOMENAGEM 
AO SENHOR 
NOGUEIRA

NOVO PADRE 
DA
FREGUESIA

ALIADOS
RECORDA
ZÉ PEDRO
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O nosso maior investimento para este novo man-
dato será nas pessoas, onde pretendemos através 
da cultura, do desporto e da intervenção social, 
dinamizar iniciativas que tragam vida à nossa ci-
dade e nos façam esquecer os tempos difíceis de 
pandemia e o recolhimento a que fomos sujeitos. 
Queremos um povo feliz e orgulhoso da nossa 
terra. 

Não baixaremos os braços na luta pela 
despoluição do rio Ferreira, pela falta de 
transportes públicos na freguesia e pela 
captação de investimento, algo que, não 
sendo uma competência nossa, será 
uma prioridade para nós na procura de 
soluções que sirvam os interesses dos 
Lordelenses.

Nas obras contamos requalificar o Mercado, o 
Jardim Central, a Capela Mortuária e esperamos 
efetuar a intervenção no Vinhal com a ligação à 
Torre, criando uma área de lazer nos terrenos en-
volventes. A praia fluvial é outro projeto que temos 
em execução mas depende da despoluição do rio 
Ferreira. Continuaremos com a requalificação de 
ruas, muros, pavimentações [...]

“ “ “

O Presidente da Junta de Freguesia de 
Lordelo, Nuno Serra, no seu discurso da 
tomada de posse deixou um agradeci-
mento a toda a equipa e “todos quantos 
confiaram o voto nestas pessoas e que 
nos deram o privilégio de continuar 
a liderar os destinos da cidade de 
Lordelo”.
Nos próximos 4 anos, Nuno Serra e a 
sua equipa elegeram como “prioridade 
as pessoas” e a “luta pela despolu-
ição do rio Ferreira”. Nuno Serra irá 
também focar-se na resolução “da falta 
de transportes públicos na cidade de 
Lordelo e a captação de investimento, 
algo que, não sendo uma competência 
nossa, será uma prioridade para nós, 
na procura de soluções que sirvam os 
interesses dos Lordelenses”.
Alexandre Almeida, Presidente da 
Câmara Municipal de Paredes, presente 
na cerimónia, felicitou a constituição 
do novo executivo de Lordelo, “um 
bom exemplo, onde estão reunidas 
as condições para fazerem um bom 
mandato”.
O Presidente do Município de Paredes 
priorizou os investimentos a realizar 
em Lordelo este mandato, desde o 
alargamento da Casa Mortuária, a 
requalificação do Mercado, a rede de 
saneamento básico na zona industrial, 
a requalificação do Jardim Central e 
abertura de novas acessibilidades para 
a Torre dos Alcoforados. 
Alexandre Almeida, continuará a politica 
de Delegação de Competências na 
Junta de Freguesia e comprometeu-se, 
ainda, “a resolver a questão do rio Fer-
reira, uma vez que a ETAR de Arreigada 
não está a funcionar em pleno e é 
necessário encontrar uma solução para 
o problema da poluição”.

TOMADA
DE POSSE
DO NOVO  
EXECUTIVO 
DA JUNTA
DE FREGUESIA

Decorreu no passado dia 20 de out-
ubro, no auditório Vergílio Pereira, em 
Lordelo, a cerimónia de instalação do 
Executivo e da Assembleia de Freg-
uesia de Lordelo para o novo mandato 
autárquico.

Perante uma sala cheia, foram efet-
uados os trabalhos protocolares de 
instalação do reeleito presidente da 
Junta de Freguesia, Nuno Serra, pela 
Coligação ‘Primeiro as Pessoas’ PSD/
CDS-PP, e que tem como membros do 
executivo Ana Margarete Gonçalves, 
Marco Bruno Almeida, assim como 
os eleitos pelo PS, Fernando Alves e 
Marta Martins

 
Investida a nova Assembleia de Freg-
uesia, o comendador Ilídio Machado 
foi reconduzido ao cargo de Presiden-
te deste órgão autárquico.

Nuno Serra Nuno SerraNuno Serra
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O discurso do presidente da Junta de 
Freguesia de Lordelo terminou com 
uma homenagem a Francisco Silva 
(Sidónio), que deixou de desempen-
har funções no executivo no mandato 
que agora terminou. Foi uma ligação 
de décadas a trabalhar em prol dos 
fregueses de Lordelo, o qual mereceu 
o devido reconhecimento público. 
“Deixo para o fim [do discurso] uma 
homenagem a uma pessoa que tem 
quase três décadas de dedicação 

autárquica à nossa cidade de Lorde-
lo. O senhor Sidónio, que renuncia 
hoje [20 de outubro] ao seu mandato, 
foi para mim, desde a primeira hora, 
uma inspiração, um trabalhador in-
cansável, a formiguinha desta Junta 
de Freguesia. Um bom conselheiro, 
um homem leal e com uma postura 
única. É a minha figura paternal na 
política”, começou por referir Nuno 
Serra, acrescentando que “o senhor 
Sidónio vai fazer-nos muita falta, vai 

HOMENAGEM A 
FRANCISCO SILVA
(SIDÓNIO) PELO 
TRABALHO DE 
TRÊS DÉCADAS 
NA JUNTA
DE FREGUESIA

deixar saudades, mas ficará na nos-
sa memória o seu exemplo e a sua 
dedicação. Senhor Sidónio, por tudo 
o que fez nestes quase 30 anos, fi-
camos-lhe muito gratos e julgo que 
Lordelo inteiro agradece”, concluiu 
o autarca, visivelmente emocionado 
com a despedida.
As palavras de reconhecimento mere-
ceram um caloroso aplauso do pú-
blico e um forte abraço entre Nuno 
Serra e Francisco Silva.

Nuno Serra 

(Presidente da Mui Nobre
Cidade de Lordelo)

Editorial

Entramos recentemente num novo ciclo autárquico 
na nossa bela Cidade. Os eleitores de Lordelo reconduzi-
ram-se ao terceiro e último mandato como presidente da 
Junta de Freguesia, o que me deixou comovido e com um 
sentimento de muita responsabilidade para os desafios 
que pretendemos desenvolver nos próximos quatro anos. 

Antes de deixar umas palavras sobre as nossas pre-
tensões, cumpre-me agradecer publicamente a confiança 
que me depositaram para continuar a gerir os destinos 
da nossa Freguesia, num sinal de que o trabalheo que de-
senvolvi nestes oito anos como autarca corresponderam 
às expetativas. Por isso, um muito obrigado aos Lordelen-
ses que acreditaram no nosso projeto. Porém, fui reeleito 
Presidente da Junta de Freguesia dos concidadãos da 
cidade e assim será a minha ligação com todos, como, 
aliás, sempre fiz. Não haverá distinção ou qualquer tipo de 
discriminação negativa, seja com quem for. A minha mis-
são será a mesma desde que assumi este cargo em 2013, 
olhando apenas para o único objetivo de servir o bem co-
mum. Continuaremos com o mesmo espírito de luta para 
mantermos a via do desenvolvimento da nossa Freguesia 
ao nível social, económico, cultural e desportivo. 

Temos em vista uma série de projetos que pretende-
mos desenvolver neste mandato para melhorar a qualida-
de de vida de todos os Lordelenses. Vamos ter algumas 
intervenções de grande envergadura, como o alargamen-
to da Capela Mortuária; a requalificação do jardim central 
e do Mercado; a requalificação, melhoria das acessibilida-
des e construção de uma zona de lazer nas imediações 
da Torre dos Alcoforados, entre outros projetos que serão 
do agrado e de orgulho para todos nós.

Vamos continuar na luta contra a despoluição do rio 
Ferreira e seguiremos todas as ações legais que estive-
rem ao nosso alcance para acabarmos de uma vez por 
todas com este crime ambiental. 

Serão quatro anos desafiadores e importantes para 
continuar a dar qualidade de vida aos nossos fregueses 
e atrair cada vez mais investimento para a nossa cidade.

Deixo para o final uma palavra de profundo agradeci-
mento ao nosso Sidónio, que deixou o executivo da Junta 
de Freguesia de Lordelo no mandato que terminou. Fo-
ram quase 30 anos de ligação autárquica e de preocupa-
ções com a nossa cidade. O nosso Sidónio deu tudo de si 
nestas décadas de entrega à causa pública e merece uma 
vénia de todos os Lordelenses por tudo o que fez e deu à 
nossa freguesia. Um obrigado eterno!

Obrigado, 
Lordelenses!
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Foram inauguradas, no passado dia 23 de se-
tembro, as novas instalações da Segurança 
Social, situadas junto à estação dos CTT, em 
Lordelo. Estiveram presentes na cerimónia de 
inauguração, o presidente da Câmara Munici-
pal de Paredes, Alexandre Almeida, vereadores 
da autarquia, o presidente da Junta de Fregue-
sia de Lordelo, Nuno Serra, o padre Rui Pinheiro 
e o Delegado Regional da Segurança Social, 
Miguel Cardoso, que na sua intervenção garan-
tiu que os serviços da Segurança Social instal-
ados em Lordelo e ficarão a funcionar no local 
por muitos anos.
As novas instalações oferecem melhores 
condições de trabalho para os seus colabora-
dores, assim como no atendimento ao público.

Paulo Jorge Carvalho Pinto, 48 anos, é o 
novo padre da paróquia de Lordelo. O páro-
co iniciou as suas funções na paróquia de 
Lordelo, substituíndo o Padre Rui Pinheiro 
nas celebrações religiosas que habitual-
mente acontecem na freguesia de Lor-
delo. O padre Paulo Pinto também exerce 
funções na paróquia de Vilela. 

Realizou-se no passado dia 24 de outubro 
uma caminhada solidária organizada pela 
AIJA - Associação para a Inclusão de Jo-
vens e Adultos e que teve como principal 
objetivo a angariação de fundos para a 
instituição. A prova arrancou em frente ao 
edifício da Junta de Freguesia de Lordelo e 
teve paragem nas instalações da AIJA. 

A Junta de Freguesia de Lordelo vai levar a efeito um sorteio de 
incentivo à compra no comércio local. ‘Comprar em Lordelo’ é 
uma iniciativa que teve a primeira edição em 2020 e a adesão 
foi muito positiva. Para participar no sorteio basta fazer compras 
nas lojas aderentes, onde serão oferecidos copões em função do 
valor da compra. Depois esses cupões terão de ser preenchidos e 
colocados na tombola que estará disponível na Junta de Fregue-
sia. A iniciativa vai decorrer até ao Natal deste ano.

Foi inaugurado um busto de homenagem 
a Horácio Pinto Nogueira (Sr. Nogueira da 
Farmácia), ilustre Lordelense e benemérito 
da cidade de Lordelo.
A cerimónia decorreu no passado dia 24 de 
setembro e contou com as presenças do 
presidente da Junta de Freguesia Lordelo, 
Nuno Serra, do presidente da Câmara Munic-
ipal de Paredes, Alexandre Almeida, assim 
como de familiares do Sr. Nogueira.
Na cerimónia de inauguração do busto, o 
presidente da Junta de Freguesia lembrou 
a importância de Horácio Pinto Nogueira na 
vida social de Lordelo desde as primeiras dé-
cadas do século XX. “A maior parte de nós 
lembra-se de quem é o senhor Nogueira. Era 
comum vir à farmácia do Senhor Noguei-
ra, vinham pessoas de Lordelo e de fora da 
freguesia. Algumas até fora do concelho”, 
lembrou o autarca, o qual considera Horácio 
Nogueira “um benfeitor desta cidade como 

PASSEIO SÉNIOR 
AO SANTUÁRIO 
DE FÁTIMA

NOVO PÁROCO 
NA FREGUESIA 
DE LORDELO

CAMINHADA
SOLIDÁRIA
DA AIJA

JUNTA AVANÇA COM 
SORTEIO ‘COMPRAR 
EM LORDELO’

poucos, foi um caso único de sucesso na 
sua vida profissional e pessoal. Por isso, se-
ria um erro muito grande não prestarmos a 
homenagem a este homem e eternizar quem 
tanto fez por esta cidade. Com este busto 
damos vida à memoria”, concluiu o presiden-
te, Nuno Serra.
A obra foi trabalhada pelo escultor José Car-
los, natural do concelho de Paços de Ferreira 
e que, curiosamente, também chegou a fre-
quentar a farmácia do Senhor Nogueira para 
tratar de problemas de saúde.
O busto de Horácio Nogueira foi trabalhado 
em pedra e instalado numa praça que em 
tempos serviu de passagem para os antigos 
correios de Lordelo. O presidente da Junta 
de Freguesia, Nuno Serra, referiu na cer-
imónia de inauguração que a praça deverá 
ser batizada com o nome do farmacêutico. A 
obra de José Carlos foi exposta em direção à 
antiga farmácia do Senhor Nogueira.

A Junta de Freguesia de Lordelo organizou um 
passeio ao Santuário de Fátima para os seniores 
da cidade. Tendo em conta as restrições impos-
tas contra a propagação da COVID-19, a Junta 
de Freguesia optou por realizar três viagens com 
lotação reduzida para manter o devido distancia-
mento social. 
Foram momentos de convívio e devoção religiosa 
dos Lordelenses que estiveram presentes no pas-
seio realizado no passado mês de setembro.

BUSTO DE
HOMENAGEM A 
HORÁCIO NOGUEIRA

SEGURANÇA SOCIAL
DE LORDELO INAUGURA
INSTALAÇÕES
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obras na freguesia

Intervenção
e requalificação
da Rampa da Costa

Colocação de pararelo
na Calçada do Reina

Colocação de paralelos 
na Rua das Cales

Requalificação dos
acessos ao Cruzeiro
de Meda

Estão a avançar a bom ritmo 
as obras no parque de lazer 
da parteira

Construção de novos 
jazigos no cemitério
da freguesia

Construção de muro
na rua da Rampinha

Construção de um muro 
na rua da costa verde



6 O Lordelense  • setembro/outubro 2021

Lordelenses pelo mundo

Como tem sido a experiência na Suíça?
A Suíça é um país que nos proporciona experiências 
fantásticas. A vida das suas gentes e uma mentalidade 
profunda do conhecimento geral. Um nível de Vida muito 
acima da média. Um povo que decide através de vários ref-
erendos anuais os assuntos de interesse nacional e local. 
Todos têm os mesmos direitos de igualdade e onde os ri-
cos e os pobres frequentam os mesmos hospitais, clínicas, 
as mesmas escolas. Uma capacidade de organização im-
pressionante. Onde o Privado predomina com supervisão 
do Estado. A Suíça não é um país perfeito, mas é dos mel-
hores do Mundo.

Como foi a adaptação a um país culturalmente diferente?
A adaptação a um país, a uma língua e cultura diferentes 
é sempre complicado. Depois de uma vida Social ativa em 
Lordelo, sairmos da nossa zona de conforto, acabámos por 
nos sentir um pouco à deriva. Mas felizmente para mim e 
minha família, a adaptação foi bastante rápida. Hoje so-
mos parte integrante da comunidade Local.

Tem uma ligação à comunidade portuguesa?
Existe uma grande comunidade portuguesa na Suíça, com 
várias casas de produtos portugueses, vários restaurantes, 
Casas do Benfica, FC Porto, Sporting e várias outras as-
sociações desportivas, culturais e musicais. A comunidade 
portuguesa tem uma importância bastante relevante na 
economia e na vida social da Suíça. O que faz que a nossa 
ligação seja diária. Desde um hospital, escola, serviço públi-
co, a todos os locais de trabalho, há sempre um Português.

Como faz para matar as saudades da sua terra?
Tenho uma particularidade. Aos domingos ou dias de festa, 
ao almoço visto sempre uma camisola do nosso Aliados. 
Depois mato saudades com a alimentação e um bom vinho 
português.

Vem a Lordelo com regularidade?
Sempre no verão, às vezes em novembro ou sempre que 
posso. Embora quando vou são sempre poucos dias.

Esteve envolvido no associativismo da freguesia?
Fui presidente e fundador da Associação de Pais da Escola 
de Corregais. Com uma equipa dinâmica, ambiciosa e tra-
balhadora criámos um parque infantil e desportivo, com o 
apoio incondicional da Junta de Freguesia de Lordelo e da 
Câmara Municipal de Paredes. Levámos a efeito várias se-
manas culturais, sendo pioneiros nos colóquios e debates 
de interesse social, cultural e musical, em Lordelo e no con-

Está atento ao que se passa em 
Lordelo?
Sempre, através de vários grupos 
nas redes Sociais, entre eles 
Lordelenses pelo Mundo, do 
presidente Nuno Serra, da família 
da Costeira e de amigos que nos 
visitam.

Que mensagem gostaria de aos 
lordelenses?
Lordelo é uma terra de gente com 
talento, inteligência, capacidade 
de empreendedorismo e dinamis-
mo. Mas um dos fatores mais 
relevantes é o associativismo. 
São as forças vivas de Lordelo 
o polo de desenvolvimento e 
enriquecimento cultural, musical 
desportivo e social. São elas que 
têm voz e a força de movimentar. 
Por isso a minha mensagem vai 
para que todas as associações 
envolvam as gentes da nossa 
terra, nas causas essenciais da 
nossa cidade.

Rui Manuel Moreira, 57 anos, 
é um emigrante Lordelense a 
residir na Suíça desde 2005. 

“LORDELO
É UMA
TERRA DE 
GENTE COM
TALENTO

celho. Teve várias reportagens da RTP, JN e outros jornais 
e rádios. Deixo um agradecimento especial a todos aqueles 
que fizeram parte deste projeto inovador e dinamizador 
para Lordelo. 

Também esteve ligado ao Aliados?
No Aliados de Lordelo tive a felicidade, como funcionário, 
de estar numa equipa diretiva fantástica, com objetivos ar-
rojados, levando a que, em poucos anos, o Aliados tivesse 
relvado e iluminação no estádio, reestruturasse o clube e 
levasse o Aliados à 2.ª divisão. Um dos  momentos mais 
marcantes foram os 50 Anos do clube que coincidiu com 
o lançamento do livro desse aniversário. Um marco para 
história porque ficava registado e dava vida à memòria 
daqueles que ‘com suor e lágrimas’ deram a vida ao nosso 
glorioso Aliados. Como funcionário do clube, tive o privilé-
gio de viver e sentir o Aliados por dentro e ter participado 
nesse projeto.

“AOS DOMINGOS VISTO 
SEMPRE A CAMISOLA 
DO NOSSO ALIADOS”
RUI MANUEL GONÇALVES é um Lordelense a viver em Chamoson, Suiça, desde 2005. 
É casado, tem cinco filhos e três netas. Nasceu e foi criado em
Corregais (Costeira) e sempre que pode vem matar saudades a Lordelo.
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O Aliados Futebol Clube de Lordelo prestou uma homenagem a 
título póstumo a Zé Pedro, atleta do clube que faleceu em campo 
num jogo realizado contra o Rio Ave, em 1972. 
A direção eternizou a memória do atleta com a colocação de uma 
imagem nas instalações do clube. 
Estiveram presentes familiares e amigos do Zé Pedro, assim como 
o presidente do Rio Ave, em representação do clube que defrontava 
o Aliados na altura do momento fatídico.

A equipa sénior do Aliados FC Lordelo continua na perseguição à 
dupla da frente da tabela classificativa, da série 4 da Divisão de 
Elite da A.F. Porto. A formação lordelense ocupava a 3.ª posição, 
à passagem da oitava jornada da prova, depois de ter empatado 
em Lousada (1-1). A série é liderada pelo Freamunde, que soma 22 
pontos, seguido do Rebordosa, com 20 pontos. O Aliados ocupa o 
3.º lugar, com 14 pontos somados em oito jogos no campeonato.

HOMENAGEM 
A ZÉ PEDRO 
DO ALIADOS 
DE LORDELO

OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO 
NA ESCOLA SECUNDÁRIA
INAUGURADAS

IMAGEM DE SÃO 
ROQUE
COLOCADA EM SANTA 
MARTA

Obras na Praça
Engenheiro Matos 
Gil

As obras de beneficiação e requalifi-
cação efetuadas no edifício da Escola 
Secundária de Lordelo foram inaugu-
radas no passado dia 8 de setembro. 
A cerimónia de inauguração contou 
com as presenças de Alexandre Almei-
da, presidente da Câmara Municipal de 
Paredes, e Nuno Serra, presidente da 
Junta de Freguesia de Lordelo. As obras 
vão ajudar a melhorar as condições dos 
seus frequentadores.

Vai ser exposta na rua de Santa Marta 
uma escultura em madeira com a im-
agem da santa, esculpida pelo artista 
lordelense, Carlos Campos Ferreira, es-
pecializado em arte sacra. A obra de arte 
tem cerca de 50 centímetros e será colo-
cada junto ao fontanário. 

A Praça Engenheiro Matos Gil vai ser 
intervencionada com o objetivo de em-
belezar o espaço contíguo à entrada 
principal da Escola Secundária de Lor-
delo. Terá um tracejado de zonas verdes 
que se enquadrarão com todo o espaço 
envolvente. As obras arrancam em 
breve e serão executadas nos próximos 
meses.

A Associação Humanitária dos Bombeiros Vol-
untários de Lordelo, em parceria com a Asso-
ciação Amigos da Petanca de Lordelo, realizou, 
no passado dia 13 de novembro, o 10.º torneio 
de petanca doublet, no Parque do Rio Ferreira. 
Houve vários prémios monetários em disputa 
do torneio de petanca.
O torneio teve como principal objetivo a an-
gariação de fundos para a associação dos 
Bombeiros Voluntários de Lordelo.

A Associação Lordelo Aventura regressou às ativ-
idades na cidade com a realização de um torneio 
de futebol de 5x5, que decorreu no Pavilhão Rota 
dos Móveis. O torneio foi dividido em cinco série e 
o grande vencedor foi o Inter de Melão.

ALIADOS MANTÉM-SE
NA PERSEGUIÇÃO AO TOPO

TORNEIO DE PETANCA
DOS BOMBEIROS

INTER DE MELÃO VENCE 
TORNEIO DE FUTEBOL 5X5

Joana Nunes, atleta júnior da equipa de futsal feminino do Aliados 
de Lordelo, e que também joga pelas seniores do clube, integrou o 
estágio de preparação da seleção nacional sub-19, que decorreu 
em Elvas, Portalegre, entre os dias 7 e 10 de novembro. 

JOANA NUNES NO ESTÁGIO
DA SELEÇÃO NACIONAL SUB-19
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última

Junta de Freguesia: 224 443 714

Bombeiros de Lordelo 224 447 777

GNR de Lordelo 224 441 838

Farmácia Nogueira 224 442 105

Farmácia S. Salvador 224 442 105

CTT Lordelo 707 262 626

Centro de Saúde 224 442 720

Segurança Social 910 014 235

Cooperativa A Lord 224 447 350

Biblioteca e Museu A Lord 224 449 140

CFPIMM: 255 880 480

CONTACTOS ÚTEIS

É conhecido por Amaral, mas não tem esse apeli-
do no nome...
Comecei a namorar muito cedo e os meus faleci-
dos sogros eram Amaral. Eles tinham uns altifalan-
tes, daqueles de bobinas, e faziam muitas festas. 
Nessa altura - quase 60 anos - a minha namorada 
ia com os altifalantes à cabeça fazer as festas e 
eu acompanhava-a sempre. Nos altifalantes tin-
ham a etiqueta ‘Virgílio Amaral’ e os meus colegas 
batizaram-me de Amaral. Casei-me como ela, mas 
se não tivesse acontecido, ficava Amaral na mes-
ma.

Sempre foi uma pessoa ligada às festas da fregue-
sia. O que o movia?
 Sempre colaborei desde criança para todas as 
festas e obras da freguesia. O meu tio, padrinho 
e compadre, irmão da minha mãe, chamava-se 
António da Costa Rios e era uma pessoa tam-
bém uma pessoa muito dinâmica na nossa terra 
e tinha muito jeito para cantar, ensaiar e tirar umas 
letras para as festas que existiam em Lordelo. Era 
muito procurado e colaborou sempre. Os ensaios 
eram em Parteira e eu lá estava desde criança a 
assistir ao lado dele. Ele gostava muito de beber o 
seu copo com as comissões de festas. Desde que 
comecei aprender a ler, ele dizia assim: «afilhado, 
vou beber um copo com a comissão de festas e tu 
ficas aí no meio de dezenas de pessoas. Tinha uns 
oito anos e já tinha jeito para cantar. Eu ficava ali a 
ensaiar. Tudo começou assim. 

Sempre esteve ligado às Festas de São Roque...
 As Festas de São Roque foram grandes durante 
muito tempo e só quando começaram a fazer as 
festas da cidade de Lordelo é que começou a di-
minuir e agora só fazem uma cerimónia religiosa. 
Depois de ser um mancebo, as pessoas vinham 
ter comigo. Já tirava letras, ensaiava, tirava os 
ranchos, leiloava as prendas, fazia de tudo para re-
alizar as festas e as obras. 

É um apaixonado por Lordelo. O que o fez gostar 
tanto da terra?
Comecei por ser em Lordelo e por estar ligado a 
milhares de pessoas da freguesia ao longo destes 
anos, que me procuravam para eu colaborar e aju-
dar Lordelo. Nunca disse que não a essas coisas. 
Sou um dos fundadores do PPD, quando o Sá Car-

ANTÓNIO FERREIRA DA SILVA (AMARAL DA PARTEIRA), 
tem 70 anos e sempre esteve ligado ao associativismo de 
Lordelo. Foi um dos impulsionadores das principais festas 
da freguesia, sendo um apaixonado pela cidade.

Nuno Serra foi reeleito presidente da 
Junta de Freguesia de Lordelo para os 
próximos quatro anos. O autarca recan-
didatou-se ao terceiro mandato pela 
coligação PSD/CDS-PP - Primeiro as 
Pessoas e conquistou o maior número 
de votos dos eleitores de Lordelo, nas 
eleições autárequicas que decorre-
ram no passado mês de setembro. A 
coligação PSD/CDS-PP somou 2.250 
votos (42,27%); o PS teve 1.439 votos 
(27,03%), a coligação Juntos por Pare-
des conquistou 1.176 votos (22,09%); o 
Bloco de Esquerda 139 votos (2,61%); e 
o PCP-PEV 103 votos (1,93%). Verificar-

neiro fundou o partido e fui militante dezenas de 
anos. Foi a minha participação na política que fez 
com que eu colaborasse muito para engrandecer 
a minha terra.

Houve alguma história que o marcou na vida as-
sociativa?
As histórias iam passando por mim. Como colab-
orava com todos, as pessoas nunca me largaram. 
Ainda hoje, mesmo não estando na política atual, 
continuo a ser procurado por bastante gente do 
concelho de Paredes. Fui tesoureiro da comissão 
política do PSD Paredes alguns mandatos e tam-
bém fui vogal. Nessas alturas, se não cheguei mais 
longe na política, não foi por mim. Eu sou como 
sou. 

Continua a ajudar as associações?
Sempre, em todos os aspetos. Quando as pessoas 
veem que sou necessário para ajudar em qualquer 
situação, eu nunca recuso. Continuo a ser um apa-
ixonado pelo clube Amigos da Petanca, na qual 
ainda desfruto do jogo e adoro. O meu dia-a-dia 
são passados ali, na Petanca. Agora, em termos de 
associações, eu com oito anos formei o primeiro 
conjunto típico em Lordelo. Fui à comunhão so-
lene com essa idade e ainda não havia conjuntos 
formados. Apesar da idade, já tinha muito conhe-
cimento e até os mais velhos vieram ter comigo 
para eu tentar formar um conjunto da juventude 
para ir cantar às freguesias circunvizinhas, porque 
naquela altura cada freguesia fazia a sua festa da 
catequese. 

Teve outras presenças em associações?
Formei um conjunto a pedido do meu sogro, que se 
chamou ‘Somos de Portugal’, com jovens dos 16 
aos 18 anos. Depois estive 17 anos com as Lavra-
deiras de Parteira, tirava letras, ensaiava, cantava, 
dançava, ia levar tocadores, ia buscar elementos...

O que Lordelo tem de diferente?
Distingue-se desde logo por ser rasgado por um 
rio. Depois, posso não ser muito bem visto no mo-
mento atual por muita gente, porque os da minha 
idade que me pediram para colaborar vão desapa-
recendo e a mocidade de agora não lida tanto com 
pessoas como eu, com alguma idade... É isso que 
me faz estar algo distante das associações.

am-se 86 votos em branco e 130 votos 
nulos. Com estes resultados, a assem-
bleia de freguesia ficou distribuída com 
seis mandatos para a coligação PSD/
CDS-PP Primeiro as Pessoas, quatro 
mandatos para o PS e três mandatos 
para a coligação Juntos por Paredes.

A nível concelhio, Alexandre Almeida foi 
reeleito presidente da Câmara Munici-
pal de Paredes com a maioria dos votos 
do eleitorado do concelho (62,44%).
A Assembleia Municipal manteve a 
tendência com a vitória do PS pela 
maioria dos votos (56,35%). 

A NOSSA
GENTE

NUNO SERRA 
REELEITO PRESIDENTE 
DA JUNTA DE LORDELO
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ficha técnica

A NOSSA
HISTÓRIA

Grupo de senhoras
vestido a preceito para 
celebrar a inauguração 
dos Correios de Lordelo... 
(foto de Nini Leite)

“LORDELO TUDO MERECE, 
MAS NÃO ESQUECE QUE SOMOS BAIRRISTAS.
VAMOS AO CAMPO DO ALIADOS,
APAIXONADOS E DESPORTISTAS”
(AMARAL DA PARTEIRA)


