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A cidade de Lordelo iluminou-se 
para receber o Natal. Uma época 
especial para cumprir esta época 
festiva, mesmo com os condiciona-
lismos provocados pela pandemia.

O Presidente da Junta de Fregue-
sia de Lordelo participou na reunião 
do Conselho Geral da ANAFRE, que 
se realizou no passado mês de no-
vembro, na Madeira.

A Escola Básica e Secundária de Lor-
delo está oficialmente reconhecida 
como Eco-Escola e já recebeu a ban-
deira verde, da qual a Junta de Fre-
guesia ontehra o Conselho Geral.
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Quando percebeu que tinha vocação 
para o sacerdócio?

Desde muito cedo. Nasci em 
Refojos, Santo Tirso, e por volta dos 
11 anos fui para o seminário. No pri-
meiro ano foi num colégio em Erme-
sinde. Quem me chamou foi o Padre 
Sousa Dias, que na altura estava em 
Refojos. A minha família não era rica. 
Vivíamos do trabalho. Apesar das 
dificuldades fui para o seminário, de-
pois para Trancoso, em Gaia, e, mais 
tarde, estive no Vilar, onde era a casa 
Diocesana. Estive até ao 7.º ano, ain-
da estavam a acabar a Ponte da Ar-
rábida. Depois fui para a Sé, onde fiz 
Teologia. Faltava um ano para acabar 
e fui fazer um estágio de trabalho 
para a rua Mouzinho da Silveira. Vol-
tei nove meses depois ao seminário 
para acabar o curso de Teologia. 

E quando se deu a vinda para Lorde-
lo?

Vim para Lordelo, estava cá o 
Padre Meneses, que era quatro anos 
mais velho que eu, e o padre David. 
Estive com o Padre Meneses uns 
anitos, mas eu ainda era diácono. Es-

tive desde 1969 até agora. Fui orde-
nado sacerdote em 12 de dezembro 
de 1971. Antes estava como vigário 
cooperador do padre Meneses. Entre-
tanto fui para a vida militar. Fui para 
Moçambique de avião. Abastecemos 
em Luanda antes de chegarmos ao 
destino, em Vila Cabral. Passei lá 19 
meses. Depois voltei para Lordelo, 
ainda estava o padre Meneses. En-
tretanto o padre Meneses saiu e eu 
continuei. O padre Meneses era um 
homem muito querido. Atendia todas 
as pessoas que tivessem problemas. 
Tinha um espírito de ajuda. Depois 
saiu e eu fiquei sozinho a partir de 
1979, até agora…

Como era Lordelo naquela altura?
Quando vim, em cada casa havia 

uma oficina de móveis. Dormia-se 
em cima e trabalhava-se em baixo. 
Quando vinham os emigrantes, os 
móveis desapareciam todos. Era ou-
tra altura no tempo de Salazar, mas 
as coisas depois alteraram-se com 
o 25 de Abril. Começaram a aparecer 
as grandes empresas e os pequeni-
nos acabaram por não aguentar. Na 

O Padre Rui comple-
tou 50 anos de sa-
cerdócio no passado 
dia 12 de dezembro. 
Uma vida de ligação à 
igreja e aos paroquia-
nos de Lordelo. Numa 
conversa de coração 
aberto, o Padre Rui 
explica quando come-
çou a sua ligação ao 
mundo do catolicis-
mo e como chegou a 
Lordelo, terra que o 
acolheu desde 1969. 
Uma viagem no tempo 
com uma figura que 
ficará na história de 
Lordelo...

altura algumas pessoas ganhavam 
muito, mas descontavam por baixo e 
hoje, se calhar, passam por dificulda-
des. Quem for governado e conscien-
te do que tem, consegue viver.

Era uma vida diferente, então...
Antigamente havia muitos moi-

nhos, depois passou para os móveis. 
No tempo em que vim para cá, já era 
tudo móveis. Havia muito essa ativi-
dade, mas com o tempo ficou mais 
centrada em grandes fábricas, em 
zonas industriais. O mundo é outro, 
digital, mudou muito… 

E o que significam para si estes 50 
anos de sacerdócio?

Foi uma vida assim, não sou per-
feito. Não gostava de viver à custa 
das pessoas, mas tinha de ganhar 
para viver. Não sou agarrado aos 
bens materiais, mas nunca tive falta 
de nada. As pessoas partilham. Te-
nho a casa cheia de coisas. O povo 
de Lordelo é simples, humilde, aberto 
e acolhedor. Sempre me senti bem e 
por isso é que estou aqui. E continua-
rei a estar enquanto puder e a saúde 

“GOSTAVA QUE SE LEMBRASSEM DE MIM 
COMO UM AMIGO, UM PAI, UM IRMÃO...”

PADRE RUI
50 ANOS DE SACERDÓCIO

PADRE RUI
50 ANOS DE SACERDÓCIO

o permitir. As pessoas podiam estar 
mais atentas a este povo. 

Os tempos da igreja também são 
outros...

A igreja antigamente estava mui-
to centrada nos sacramentos. No 
tempo do Padre Meneses, quando 
eu vim para cá, íamos às fábricas, as 
pessoas saíam de trabalhar e em vez 
de irem ter com a família ou tratar de 
comer, entravam num centro para a 
catequese, com o catecismo, no An-
tónio da Campa, num espaço onde 
carregavam os móveis. Eram outros 
tempos, agora para virem à igreja não 
é muito fácil, é a igreja que tem de ir 
ao encontro das pessoas. Se estiver-
mos na igreja à espera que as pes-
soas venham, não temos que fazer. 

Sente que as pessoas vão menos à 
igreja?

Naquela altura não havia tantas 
coisas como agora, principalmente 
para a juventude. Os pais antigamen-
te levavam os filhos à igreja, havia 
outro sistema educativo, era diferen-
te. Hoje existe maior liberdade, mas 

também dentro do respeito. A igreja 
tem que falar de Deus e chamar as 
pessoas. Criar um espaço de comu-
nhão, de alegria e onde as pessoas se 
sintam bem.

O que vai levar de Lordelo?
Levo tudo o que há de bom. Aco-

lhimento, amizade, às vezes discor-
dámos, mas procurámos respeitar 
sempre. Por vezes é preciso ter cer-
tas atitudes em situações mais difí-
ceis, mas devemos procurar sempre 
estar juntos. Calçar os sapatos e ca-
minhar neste sentido.

Como gostaria que recordassem o 
Padre Rui?

Não sei... como um amigo, um 
pai, um irmão…

Vai deixar um legado…
O meu legado está entregue ao 

padre Paulo, que é o pároco e Lorde-
lo e de Vilela. No entanto, enquanto 
tiver a cabeça limpa e com juízo, irei 
colaborar no que puder. Mas não vale 
a pena estar a criar ilusões. Tudo tem 
um fim.
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A Cidade de Lordelo ilumi-
nou-se para receber o Natal. 
Uma época sempre especial 
e de reunião familiar para 
cumprir as tradições desta 
época festiva, mesmo sa-
bendo dos condicionalismos 
provocados pela pandemia. 
A Junta de Freguesia de 
Lordelo pretende transmitir 
mais alegria e espírito de 
solidariedade nestes tempos 
difíceis para a comunidade. 
Estavam programadas várias 
atividades de Natal, mas as 
restrições do governo e as 
recomendações da DGS, pelo 
aumento de casos na região, 
levou ao cancelamento das 
Festas de Natal inicialmente 
programadas pela Junta de 
Freguesia.

Nuno Serra 

(Presidente da Mui Nobre
Cidade de Lordelo)

Editorial

Entramos recentemente num novo ciclo autárquico na 
nossa bela Cidade. Os eleitores de Lordelo reconduziram-
-nos ao terceiro mandato e, eu, enquanto  presidente da 
Junta de Freguesia, cumprirei o último mandato, o que me 
carrega uma enorme 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 confian-
ça que nos depositaram para continuarmos a gerir os 
destinos da Freguesia, num sinal claro de que o trabalho 
desenvolvido  nestes oito anos corresponderam às expe-
tativas. Por isso, um muito obrigado aos Lordelenses que 
acreditaram e continua a acreditar no nosso projeto. 

Serei o presidente de todos os Lordelenses sem qual-
quer tipo de distinção ou discriminação negativa. A nossa 
missão será a mesma desde que assumimos este projeto 
em 2013, olhando apenas para o único objetivo de servir 
o bem comum. Continuaremos com o mesmo espírito de 
luta para mantermos a via do desenvolvimento da nossa 
Freguesia ao nível social, económico, cultural e desporti-
vo. 

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 Sidone, que deixou o executivo da Junta 
de Freguesia de Lordelo no mandato que terminou. Foram 
quase 30 anos de ligação autárquica e de preocupações 
com a nossa cidade. O nosso Sidone deu tudo de si nes-
tas 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!

NATAL
ILUMINADO 
EM LORDELO

FOTOS XXXXXXXXXX
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A Junta de Freguesia de Lorde-
lo integra o projeto ‘Lordelo Solidário’ 
que vai proceder à entrega de cabazes 
de Natal a algumas famílias da cidade 
que passam dificuldades de subsis-
tência. Esta ação solidária insere-se na 
rede social que existe em Lordelo des-
de 2013 e da qual a Junta de Freguesia 
faz parte, visando lutar contra as desi-
gualdades sociais, minimizando o im-
pacto da pobreza sentido em algumas 
famílias. Esta ação de ajuda decorre 
mensalmente, mas é reforçada no Na-
tal com a oferta de um cabaz composto 
por produtos alusivos à época, como o 
bacalhau, o bolo-rei e presentes para as 
crianças.

A Fundação A LORD apresentou no passado dia 7 de 
dezembro o livro ‘O Pai de uma Terra - uma Vida de En-
trega’.  Uma biografia do Padre Rui escrita por xxxxx  que 
completou recentemente 50 anos de sacerdócio à frente 
da paróquia de S. Salvador de Lordelo. Foi uma sessão  
intimista, de recordações e palavras descritivas sobre a 
personalidade do Padre Rui.

Este espaço literário contou ainda com um momento 
musical dos orfeão da Fundação A LORD.

A Junta de Freguesia de Lordelo en-
tregou recentemente mais uma cadeira de 
rodas a um cidadão da cidade com proble-
mas de mobilidade, com dificuldades de 
mobilidade. A oferta faz parte do plano de 
ação solidaria desenvolvida pela Junta de 
Freguesia e que tem como objetivo propor-
cionar melhores condições de vida aos ha-
bitantes mais necessitados.

A Junta de Freguesia de Lordelo atribuiu 
a chave de honra da cidade ao Padre Rui 
nas cerimónias dos 50 anos de sacerdócio. 
Trata-se de um reconhecimento público da 
Freguesia ao trabalho desenvolvido pelo pa-
dre Rui ao longo deste meio século de vida 
dedicado aos seus paroquianos. 

“Tivemos a honra de percorrer este ca-
minho da nossa vida na companhia do Pa-
dre Rui. Resumo a vida do Padre Rui a duas 
palavras: bondade e humildade. Foi através 
destas duas características muito próprias 

NOITE DE FADOS
NA JUNTA
DE FREGUESIA

LORDELO
CELEBROU
O S. MARTINHO

FUNDAÇÃO A LORD
APRESENTOU LIVRO

CADEIRA DE 
RODAS DOADA

que ele nos transmitiu tudo o que hoje so-
mos, passando para todos nós esse seu tes-
temunho de bondade e humildade”, come-
çou por referir Nuno Serra no seu discurso 
de atribuição da chave de honra. “Sinto uma 
honra enorme de representar toda a cidade 
de Lordelo, enquanto presidente da Junta, e 
gostava de dizer que o Padre Rui vai rece-
ber o maior galardão da Freguesia, que é a 
chave de honra da cidade. É de um enorme 
significado, e mais do que merecido, atribuir 
este título de cidadão honorário. Já o seria, 
mas esta é uma forma simbólica de dizer 
que é uma figura maior da nossa cidade, 
será sempre alguém que nos acompanhará 
nas nossas vidas e estará para sempre nos 
nossos corações”, concluiu. 

Esta foi a segunda chave de honra en-
tregue pela Junta de Freguesia de Lordelo, 
depois da homenagem em 2017 a Celso Fer-
reira, ex-presidente da Câmara.

A Junta de Freguesia de Lordelo e a associa-
ção AIJA proporcionaram, no passado dia 27 de 
novembro, uma noite de fados de Coimbra, no 
âmbito da celebração do 10. ° aniversário do Fado 
enquanto Património Cultural Imaterial da Huma-
nidade. O espetáculo contou com a presença do 
grupo de fados de Coimbra ‘Fados e Guitarradas’ 
e decorreu no auditório Vergílio Pereira, no edifício 
da Junta de Freguesia de Lordelo.

Decorreram na despedida do outono várias 
iniciativas alusivas ao S. Martinho e a Junta de 
Freguesia de Lordelo associou-se com a oferta 
de castanhas às associações de Pais, que orga-
nizaram a Festa de S. Martinho nos dois centros 
escolares da cidade. Para além desta presença, 
a Junta fez oferta idêntica à ADIL e AIJA, institui-
ções de Lordelo que também realizaram uma fes-
ta especial de S. Martinho para os seus utentes.

LORDELO SOLIDÁRIO
ENTREGA CABAZES
DE NATAL A FAMÍLIAS 
CARENCIADAS

Os 50 anos de sacerdócio do 
Padre Rui na Paróquia de S. 
Salvador de Lordelo foram 
reconhecidos pela Junta de 
Freguesia com a entrega da 
chave da cidade.

FOTO ÓSCAR

PADRE RUI RECEBE
CHAVE DA CIDADE
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ALUNOS RECEBEM MEDALHAS 
DE CORTA-MATO ESCOLAR

UM ANO DE ‘O LORDELENSE’

Construção de um posto 
de bilheteira no estádio 
da parteira

está a deCorrer a pavimen-
tação da rua de aCesso ao 
Cruzeiro de meda

pavimentação da rua 
Quinta de santa marta

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

Decorreu no passado dia 17 de dezem-
bro a entrega das medalhas aos alunos rela-
tivas às provas de corta-mato (fase escolar), 
realizado entre os dias 18 e 27 de outubro. Os 
prémios atribuídos aos alunos vencedores 
foram patrocinados pela Junta de Freguesia 
de Lordelo.

O Agrupamento de Escolas de Lordelo 
parabeniza uma vez mais os alunos partici-
pantes e agradece a colaboração da Junta 
de Freguesia de Lordelo.

Classificações

Infantil A Feminino
1.ª - Leonor Ferreira 5.ºA 
2.ª - Ariana Leal 5.ºB 
3.ª - Inês Nogueira 5.ºC

Infantil A Masculino
1.º - Rodrigo Silva 5.ºC 
2.º - Salvador Ribeiro 5.ºA
3.º - Afonso Gonçalves 5.ºC

Infantil B Feminino
1.ª - Daniela Ribeiro 6.ºB 

2.ª - Francisca Nunes 6.ºA 
3.ª - Bárbara Ferreira 6.ºB

Infantil B Masculino
1.º - Rodrigo Ferreira 6.ºC 
2.º - Rodrigo Leal 7.ºD 
3.º - Nélio Lopes 7.ºD

Iniciado Feminino
1.ª - Carolina Gomes 8.ºA 
2.ª - Iara dos Santos 8.ºA 
3.ª - Ana Machado 9.ºC

Iniciado Masculino
1.º - Rogério Santos 9.ºC 
2.º - Cristiano Lopes 9.ºC
3.º - Paulo Barros 9.ºD

Juvenil Feminino
1.ª - Bianca Seixas 10.ºA 
2.ª - Mariana Martins 11.ºA 
3.ª - Francisca Campos 11.ºA

Juvenil Masculino
1.º - Diogo Rafael Neto 10.ºA 
2.º - Rafael Dias 12.ºA 
3.º - Francisco Carneiro 12.ºA

Os Arpen (banda composta por 
alguns elementos da cidade de 
Lordelo) participaram recente-
mente no programa televisivo 
‘The Voice Portugal’ e impres-
sionaram na primeira audição, 
ao fazerem com que os quatro 
dos elementos do juri virassem 
a cadeira para assistir à atua-
ção. São músicos de reconhe-
cido valor e que por diversas 
ocasiões atuaram na Casa da 
Cultura de Seroa.

ARPEN NO ‘THE VOICE PORTUGAL’

A Junta de Freguesia de Lordelo decidiu lançar, 
há cerca de um ano, um veículo de informação 
para os nossos concidadãos. ‘O Lordelense’ 
nasceu com o objetivo de informar as atividades 
desenvolvidas pela Junta de Freguesia, assim 
como dar a conhecer com mais proximidade 
as instituições sediadas na nossa cidade. As 
viagens pela cultura edificada e imaterial de 
Lordelo, as nossas gentes e os Lordelenses es-
palhados são algumas das rubricas que enrique-
cem as páginas do jornal e valorizam a missão 
deste projeto. Caminhamos para um novo ano 
com o mesmo empenho e desejo de informar os 
Lordelenses sobre o desenvolvimento da nossa 
cidade.
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Quando decidiu instalar-se em Inglaterra e porque deci-
diu fazê-lo?

A decisão de vir para Londres foi tomada em 2012, al-
tura em que não estava muito fácil encontrar emprego em 
Portugal na área da saúde. Foi uma decisão tomada em 
conjunto com o meu namorado que tem a mesma profis-
são que eu.

A sua atividade profissional foi fundamental para se 
adaptar à cidade e ao país?

Ora, sim e não. O facto de ter sido obrigada a falar com 
tantos pacientes todos os dias acabou por me obrigar a 
desenvolver mais rapidamente a nível profissional e pes-
soal. Por outro lado, o medo de falhar como profissional de 
saúde num país onde não se falava o português foi bastan-
te difícil de gerir no início.

E como tem sido feita essa adaptação? Quais foram as 
maiores dificuldades que sentiu?

As saudades, o clima, uma língua que não era a minha, 
uma cultura tão diferente da nossa não me facilitaram a 
vida nos primeiros tempos… Neste momento sou feliz e 
sinto-me uma privilegiada por poder viver aqui, por isso 
acho que posso dizer que superei o desafio da adaptação!

Tem ligações com a comunidade portuguesa residente 
em Londres?

Em Londres existe uma grande comunidade portugue-
sa, no entanto, sendo uma cidade de uma enorme dimen-
são e com um ritmo de vida bastante acelerado, acabei por 
apenas manter a ligação com amigos próximos que vivem 
cá, mas que já conhecia de Portugal e por fazer novos ami-
gos através deles.

Como faz para matar as saudades da sua terra?
Visitando sempre que posso a nossa cidade de Lordelo 

e mantendo o contacto com a família e com as amigas de 
infância que ainda vivem em Lordelo e arredores. 

Visita Lordelo com regularidade?
Sim, na “Era pré Covid” conseguia facilmente ir a casa 

regularmente. Nos últimos dois anos ficou mais compli-
cado mas sempre que posso tirar uns dias de férias vou 
visitar a família. 

Que sentimentos tem de Lordelo agora que está tão longe 
da terra natal?

Algumas saudades da tranquilidade que sentia quando 
vivia num local menos agitado. 

Que mensagem gostaria de 
deixar aos Lordelenses?

Bem, como estamos em De-
zembro, a minha mensagem vai 
ser relacionada com a época 
festiva que se aproxima. Espe-
ro que todos tenham um Natal 
muito feliz e que consigam jun-
tar-se com a família e os amigos 
porque no final de contas não há 
nada melhor do que isso! 

Daniela Campelo é um emi-
grante Lordelense a residir em 

Londres desde 2013

“ESPERO 
QUE TODOS 
TENHAM UM 
NATAL
MUITO FELIZ”

Está atenta ao que se passa em Lordelo? como costuma 
fazer para ficar atualizada?

Sim, vou acompanhado pelas redes sociais e ligo para 
casa todos os dias, por isso os meus pais vão-me manten-
do informada, também. 

O seu desejo é regressar em definitivo a Lordelo? Quando 
pensa que isso pode acontecer?

O meu desejo é definitivamente regressar a Portugal 
em breve. Se será um regresso a Lordelo e o quão breve 
será, vai estar dependente das oportunidades de emprego 
que forem surgindo, quando sentir que é o momento certo 
para começar a preparar a mudança. Neste momento ain-
da faz sentido para mim viver nesta cidade e continuar a 
aproveitar as experiências incríveis que isso me traz.

“VISITO SEMPRE
QUE POSSO A NOSSA
CIDADE DE LORDELO”
DANIELA CAMPELO é uma Lordelense, fisioterapeuta de profissão, a residir em 
Londres desde 2013. Adora viajar, ler, ouvir música e ver o pôr do sol ao pé do mar. É 
casada, a família e os amigos são o que mais valoriza na vida.
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Porque escolheu este título para o livro?
A escolha do título foi surgindo à medida que as 

ideias iam fluindo durante o processo de escrita, aná-
lise e pesquisa. Após vários títulos (confesso que não 
foi uma escolha fácil), optei por escolher “De Teia em 
Teia Nasce uma Ideia”, porque encaixava perfeitamente 
no conteúdo. E para realçar que, realmente, tudo nasce 
de uma ideia.

Fale um pouco da história...
Baseia-se na história de duas aranhas: a filha ara-

nha, de seu nome Tacanha, e o pai aranhão. Aranha ti-
nha o sonho de sair do lugar que sempre viveu e decidiu 
começar a sua aventura. Seu pai,  apesar de não gostar 
da sua ideia, vai apoiar e ajudar nesse seu caminho que 
se irá concretizar de teia em teia. Esta história deixa uma 
mensagem a todas as crianças para que nunca desis-
tam dos seus sonhos, das suas ideias. Que não fiquem 
agarradas ao medo. Desistir não é solução . Temos que 
ir sempre em busca. É uma história que dá para traba-
lhar em sala de aula, uma vez que dá para trabalhar con-
teúdos didáticos.

A ilustração é de quem?
A Ilustração é de Daniel Honório, formado em Design 

de Animação.

A literatura infantil é uma das suas paixões?
A minha grande paixão literária começou na poesia. 

Desde tenra idade que escrevo poesia, tenho um leque 
de poemas e esboços que acabaram por ficar fecha-
dos na gaveta. Mais tarde, quando entrei no mundo das 
crianças, acabei por descobrir a paixão pela literatura 
infantil. Quando comecei a dar aulas de robótica e pro-
totipagem, apercebi-me que os alunos desistiam com 
grande facilidade, não  tinham confiança. Encontrei na 
leitura de contos que fazia para eles a solução. Os alu-
nos entravam no mundo da imaginação muito rápido. 
Imaginavam-se naquele mundo e em cada personagem 
encontravam uma caraterística que não lhe era alheia. 
Isso passou a dar-lhes mais confiança. Isto sim, é pre-
pará-las para um futuro promissor. Confesso que o meu 
grande motor de impulso foi o meu filho. Nele, vi a im-
portância e o impacto da literatura no processo de alfa-
betização e ensino-aprendizagem.

NUNO SERRA DEFENDE 
MAIS AUTONOMIA PARA
AS JUNTAS DE FREGUESIA

CFPIMM E SECUNDÁRIA DE
LORDELO JÁ SÃO ECO-ESCOLAS

Como surgiu a paixão pela escrita?
A paixão pela escrita…é  algo que sinto bem dentro 

da alma. Quando escrevo fico só eu e as palavras. É um 
amor incondicional. Escrever faz-me muito bem! Como 
Fernando Pessoa diz “Escrever é esquecer…” , maravi-
lhoso o sentimento que tenho pelas palavras. Escrever é 
como um mergulho no tempo…no espaço aquém e além 
fronteiras, é viver , é sonhar … espero conseguir com as 
minhas palavras chegar a cada um de vós , espero criar 
sentimentos maravilhosos como aqueles que sinto.

Que trabalhos publicados podemos encontrar?
Para além deste trabalho, tenho outro livro de lite-

ratura infantil editado pela Fundação ALORD. Participei 
no concurso de poesia “Entre o sono  e o sonho – Anto-
logia de Poesia Portuguesa Contemporânea – Volume 
VI”, pela Chiadobooks onde fui selecionada para integrar 
esta obra que aposta em viabilizar a publicação de auto-
res emergentes de língua portuguesa.

Quais são as maiores dificuldades que tem encontrado 
na edição dos seus trabalhos?
Não considero que tenha atravessado por dificuldades 
na edição dos trabalhos. O processo de edição é um 
processo demorado que passa por várias etapas, mas 
tive sempre o apoio essencial de toda a equipa editorial. 
Neste processo há que pensar em cada detalhe. 
Realçar que a equipa que me acompanhou foi fulcral e o 
fruto desse trabalho foi reconhecido quando o meu livro 
foi nomeado na Gala de Autores da Cordel d’Prata como 
melhor obra infantil.
Quero aproveitar para realçar a importância da literatura 
infantil que pode ser desenvolvido desde cedo, mesmo 
antes do processo de alfabetização. Ler traz muitos be-
nefícios, estimula a criatividade,  a empatia e a imagina-
ção e faz-nos ver o mundo de outra forma.
O meu objetivo é conseguir transmitir a mensagem a 
todas as crianças . Penso que tenho conseguido, pelo 
menos nas escolas onde tenho feito apresentações. As 
crianças adoraram a aranha Tacanha e o Pai aranhão 
que parece um canhão. Isto fá-las viver intensamente , 
sonhar e acreditar que tudo é possível…  Seus sorrisos 
enchem o meu coração! Termino com a minha frase da 
contracapa do livro: Nunca desistam, pequeno ou gran-
de , importante ou não…  Sejam felizes!

O Presidente da Junta de Fre-
guesia de Lordelo participou 
na reunião do Conselho Geral 
da ANAFRE, que se realizou no 
mês de novembro, na Madeira, 
e aproveitou para reivindicar 
mais competências e autono-
mia para as Juntas de Fregue-
sia, nomeadamente no acesso 
aos fundos comunitários .
Nuno Serra deixou alguns 
apontamentos sobre esta ma-
téria no seu discurso: 
“As Juntas de Freguesia não 
podem continuar a ser vistas como as mercearias de bairro, muito embora 
devam manter a principal característica que as define, a proximidade. Mas, se 
este aspeto me parece crucial, há um outro que é vital para o futuro das fre-
guesias, a independência económico-financeira. E um não vive sem o outro!
Estamos no início de um novo mandato autárquico e é necessário sermos 
rápidos, concisos, astutos e muito determinados naquilo que serão os dois 
grandes desafios que se avizinham: a descentralização de competências e a 
aplicação dos recursos financeiros do plano de recuperação e resiliência (o 
PPR), mais conhecido por ‘bazuca’. O próximo quadro comunitário de apoio 
‘Portugal 2030’ torna-se, assim, um instrumento de extrema importância 
para a nossa gestão, mas, acima de tudo, o futuro do nosso país. 
O facto de sabermos à partida que a maioria das freguesias não estão pre-
paradas para este desafio, não poderá ser impedimento, mas será a partir 
destas premissas que a ANAFRE deverá criar as condições para que o acesso 
a fundos comunitários por parte das freguesias seja justo e universal.
Portanto, a ANAFRE tem aqui um papel fundamental para que não fiquemos 
para trás, como aconteceu no passado. Uma análise necessária por parte 
da ANAFRE será relativa à delegação de competências. Já todos percebe-
mos que não está a correr nada bem. Muitos sabemos que dos problemas 
estruturais que o nosso país atravessa, poderão ser resolvidos pela forma 
como serão aplicados estes fundos e quem as poderá gerir. E, neste caso, 
nada melhor que as Juntas de Freguesia para perceber e conhecer os princi-
pais problemas e tornar Portugal mais coeso, mais competitivo e mais justo”, 
concluiu.

A Escola Básica e Secundária de Lordelo está oficialmente reconhecida como 
Eco-Escola e já recebeu a bandeira verde, da qual a Junta de Freguesia de Lor-
delo faz parte do Conselho Eco-Escola.
A Escola Secundária de Lordelo e o CFPIMM foram as instituições da Fregue-
sia galardoadas esta quarta-feira com o prémio Eco-Escolas, promovido pela 
Câmara Municipal de Paredes.
A distinção foi atribuída pela Associação Bandeira Azul da Europa em função 
dos comportamentos e projetos direcionados para a prevenção e sustentabili-
dade do meio ambiente desenvolvido pelas escolas. 
O presidente da Junta de Freguesia de Lordelo, Nuno Serra, esteve presente 
na cerimónia de entrega dos galardões, que decorreu no pavilhão multiusos 
de Paredes, assim como os restantes autarcas das freguesias das escolas 
premiadas. O Vereador do Ambiente, Francisco Leal, o Vereador da Educação, 
Paulo Silva, o Coordenador do Projeto Eco-Escolas de Paredes, João Costa, 
Marisa Costa do CRE Porto, Bárbara Almeida da Ambisousa e Ângelo Neto da 
APRISOF – Associação de Proteção dos Rios Sousa e Ferreira também esti-
veram presentes.

SANDRA
MATOS
A PAIXÃO PELA
LITERATURA INFANTIL 

Sandra Matos apresentou no pas-
sado dia 18 de dezembro o seu mais 
recente trabalho literário ‘De teia em 
teia nasce uma ideia’. A escritora de 
Lordelo falou deste livro infantil e da 
sua vocação pela escrita criativa. 
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HERNÂNI CARVALHO
APRESENTA LIVRO

O jornalista e especialista em criminologia, Hernâni Carvalho, 
apresentou no passado dia 11 de dezembro o livro ‘Ave-Marias’, 
que decorreu no auditório Vergílio Pereira, na Junta de Freguesia 
de Lordelo. O livro foi apresentado pela Prof. Doutora Maria José 
Núncio e contou ainda com a presença da vereadora da Cultura 
da Câmara Municipal de Paredes, Dra. Beatriz Meireles, e do 
presidente da Junta de Freguesia, Nuno Serra.
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