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INFOMAIL

A academia de formação de futebol do Alia-
dos de Lordelo  foi contemplada com o estatuto 
de Entidade Formadora Certificada de 3 estre-
las, à semelhança da Academia de formação 
de futsal feminino do Aliados de Lordelo, que 
recebeu esta distinção pela primeira vez.

A cidade de Lordelo pretende arrecadar o 
galardão Eco-Freguesias e ser a primeira do 
concelho e da região a obter este estatuto. A 
Junta de Freguesia já apresentou a candida-
tura e agora tem pela frente uma panóplia de 
ações ambientais que terão de ser cumpridas.

Nasceu em Lordelo uma nova associação 
desportiva dedicada à componente velocipédi-
ca. O JB Cycling Clube Ciclismo de Lordelo já 
está na estrada desde o início do ano com uma 
equipa de sub-23 e tem como objetivo partici-
par nas provas do calendário nacional.
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A Junta de Freguesia de Lordelo 
vai avançar com a construção de um 
Skate Park e de uma nova casa mor-
tuária. As duas infraestruturas terão 
uma ajuda financeira da Câmara Mu-
nicipal de Paredes e deverão arrancar 
ainda este ano, com o Skate Park ain-
da sem local definido para a sua ins-
talação. O projeto já está concluído e 
foi desenhado a pensar nas necessi-
dades dos praticantes de skate, BMX 
e patins em linha.

“Convocámos os praticantes des-
tas modalidade que residem em Lor-
delo para nos darem algumas ideias 
e esboçarmos o projeto mais adequa-
do à realidade dos praticantes e tam-
bém financeira da Junta”, começou 
por explicar o presidente da Junta de 

Freguesia de Lordelo, que considerou 
positiva a reunião entre os envolvidos. 
“Conseguimos fazer um trabalho mui-
to bom. Chegou-se a um consenso e 
já temos um projeto”, acrescentou 
Nuno Serra, faltando apenas definir 
um local para a instalação da infraes-
trutura, havendo “três ou quatro pos-
sibilidades”. O Skate Park ficará insta-
lado num local que “se enquadre na 
freguesia e que seja uma boa solução 
para os praticantes”, justificou. 

A obra vai iniciar este ano e será 
feita em articulação com a Câmara 
Municipal de Paredes, nomeadamen-
te a parte financeira. “O presidente da 
Câmara garantiu-nos que iria ajudar a 
construir este Skate Park e será uma 
realidade a curto prazo, esperemos 

A cidade de Lordelo 
vai ter um Skate Park 
e uma nova casa mor-
tuária. A construção 
das infraestruturas 
deverá iniciar-se ainda 
neste ano de 2022 e 
serão duas obras im-
portantes para satis-
fazer as necessidades 
da população. O skate 
park vai permitir aos 
jovens poderem prati-
car desportos radicais 
num espaço seguro e 
a casa mortuária vem 
solucionar o problema  
da dimensão.

nós”, sublinhou o autarca, o qual lem-
brou ainda para a importância dos 
jovens neste processo. “A envolvência 
tem que ver com a responsabilização, 
fazendo-os sentir que este projeto 
também é deles e para eles. O Skate 
Park foi pensado para englobar as 
modalidades skate, BMX e patins em 
linha (desportos radicais)”.

Casa mortuária
A freguesia de Lordelo vai ter 

uma nova capela mortuária e será 
construída no mesmo local onde 
está o atual edifício. A dimensão é 
pequena para a realidade da fregue-
sia, pelo que a solução passou pela 
construção de um edifício de maior 
envergadura. “A nova casa mortuária 

NOVOS PROJETOS
CASA MORTUÁRIA E SKATE PARK VÃO ARRANCAR

vai englobar três ou quatro salas de 
velório e ainda uma capela”, revelou 
Nuno Serra, explicando que “a ideia 
inicial seria perceber se a requalifi-
cação da atual casa mortuária resol-
veria as necessidades da freguesia, 
mas percebeu-se que em termos de 
investimento seria inviável”, explicou. 
A inviabilidade levou a que se optasse 
por demolir a atual casa mortuária e 
construir uma nova no mesmo local, 
mas de maiores dimensões. 

“Este edifício vai resolver defini-
tivamente todos os problemas que 
estavam a surgir por causa da falta 
de espaço. A nossa freguesia é muito 
grande e a atual casa mortuária não 
está minimamente adequada a essa 
dimensão”, sublinhou o autarca. 

O projeto do edifício é da respon-
sabilidade dos técnicos da Câmara 
Municipal de Paredes e foi feito em 
articulação com a Junta de Freguesia 
de Lordelo. “Foi pensado, visto, revis-
to, estudado os locais, as suas dimen-
sões e chegou-se até este projeto 
que, com mais ou menos ajuste, pa-
rece ser o mais adequado para aquele 
local”, acrescentou Nuno Serra.

Esta será uma  obra importante 
para a freguesia e está prevista arran-
car ainda neste ano de 2022. “É um  
projeto à imagem da nossa realida-
de”, concluiu o presidente da Junta.

Quando as obras estiverem a de-
correr, os velórios da freguesia serão 
realizados nos espaços da igreja ma-
triz de Lordelo.

A Junta de Freguesia de Lorde-
lo ofereceu uma cadeira de ro-
das à associação AIJA, satisfa-
zendo assim uma necessidade. 
A cadeira será importante para 
ajudar os utentes a circular pela 
instituição.

A Junta de Freguesia de Lorde-
lo disponibilizou testes Covid 
gratuitos à população no início 
do ano, para controlar os riscos 
de propagação da pandemia. 
Os testes estiveram disponíveis 
durante dois sábados no edifí-
cio da Junta de Freguesia.

A Junta de Freguesia de Lor-
delo homenageou o povo ucra-
niano, iluminando o edifício 
da Junta de Freguesia com as 
cores da bandeira da Ucrânia. 
Um pequeno gesto, mas com 
enorme significado, à imagem 
dos vários edifícios governa-
mentais espalhados pelo país 
e pela Europa. Que esta luz 
ilumine todas as vítimas e lhes 
transmita muita coragem.

CADEIRA DE RODAS
OFERECIDA À ASSOCIAÇÃO AIJA

TESTES COVID GRATUITOS
NA JUNTA DE FREGUESIA

PELA UCRÂNIA
PELA PAZ

breves
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Nuno Serra 

(Presidente da Mui Nobre
Cidade de Lordelo)

Editorial

As descargas poluentes no Rio Ferreira é uma das minhas 
preocupações desde que assumi o cargo de Presidente da 
Junta de Freguesia de Lordelo. Foi outrora um dos maio-
res rios truteiros da Europa e onde muitos dos lordelenses 
aprenderam a nadar, mas hoje, como sabemos, não é mais 
do que um esgoto a céu aberto. Como se isto não fosse gra-
ve o suficiente, imagine-se que as descargas poluentes são 
provocadas por uma ETAR, uma estação de tratamento de 
águas residuais construída para fazer o contrário do que está 
a fazer. Ainda mais grave se torna quando a responsabilida-
de desta ETAR é da Câmara Municipal de Paços de Ferreira, 
uma entidade com a obrigação de fiscalizar, denunciar este 
tipo de crimes e, acima de tudo, garantir o seu bom funciona-
mento. Vivemos perante um crime ambiental que nos impe-
de de usufruir do nosso parque de lazer, um espaço maravi-
lhoso e o pulmão da nossa cidade, onde investimos milhares 
de euros e pretendemos ainda criar uma praia fluvial, projeto 
suspenso por razões óbvias. Como em todos os crimes, exis-
tem os criminosos e estes estão bem identificados: Câma-
ra Municipal de Paços de Ferreira, Agência Portuguesa do 
Ambiente, Ministério do Ambiente e, obviamente, as pessoas 
responsáveis por estas entidades.

É por isto que me tenho dedicado de forma mais contun-
dente às causas ambientais, alertando para os graves proble-
mas provocados pela ação da humanidade, culminando com 
o que chamamos aquecimento global e com as consequên-
cias que se conhecem, como, por exemplo, a seca extrema 
que tem assolado o nosso país.

É também importante referir que os autarcas de freguesia 
são por definição o que melhor sabem enfrentar os proble-
mas mais graves, colocando-se na linha da frente com cora-
gem e sem receios. Veja-se o caso da situação pandémica 
que vivemos com a Covid-19 ou, mais recente, no apoio aos 
refugiados ucranianos. Estou convencido que também no 
combate às alterações climáticas teremos de ser nós, Jun-
tas de Freguesia, a avançar com medidas concretas. O que 
se pede é que a ANAFRE possa liderar um processo conjun-
to, promovendo iniciativas de escala e que se estendam a to-
das as freguesas do país, evitando assim iniciativas avulsas 
que algumas freguesias vão incentivando, e bem, mas que 
sem os necessários apoios ou recursos se tornam incon-
sequentes. Pede-se assim que seja criado um plano para a 
sustentabilidade ambiental nas freguesias. Pede-se também 
que seja criado um grupo de trabalho que se foque em orga-
nizar o respetivo plano e que faça o acompanhamento dos 
projetos. Pede-se ainda que a ANAFRE faça junto do gover-
no e instâncias europeias as démarches necessárias para o 
financiamento dos projetos a implementar e o reforço das 
competências das freguesias destas matérias.

Se queremos sair daqui mais fortalecidos temos de ser 
também proativos nas políticas ambientais. Termino com 
uma frase de António Guterres sobre as alterações climáti-
cas: “não há tempo a perder, esta é a batalha das nossas vi-
das. se não percebermos isto, então não aprendemos nada”.

Sustentabilidade 
ambiental

LORDELO QUER GALARDÃO 
ECO-FREGUESIAS

A cidade de Lordelo pretende arrecadar o galardão 
Eco-Freguesias e ser a primeira do concelho e da região a 
obter este estatuto. A Junta de Freguesia já apresentou a 
candidatura e agora tem pela frente uma panóplia de ações 
ambientais que terão de ser cumpridas. “O Eco-Freguesias 
consiste essencialmente na responsabilidade de dinamizar 
iniciativas de sensibilização e criar atividades que possam 
tornar a cidade mais eco-sustentável e ecológica”, explicou 
o presidente da Junta. O desafio passa por ter práticas am-
bientais na Junta de Freguesia e na comunidade em geral. “É 
importante envolver todos os fregueses no sentido de cria-
rem práticas ambientais mais positivas”, acrescentou. Esta 
ação vai decorrer durante o ano de 2022 e se corresponde-
rem às expetativas, o galardão Eco-Freguesias será atribuí-
do no final do ano. Até lá, serão criadas várias iniciativas 
junto da população baseadas nas práticas ambientais, com 
o propósito de envolver a comunidade, através de inquéritos 
e outras iniciativas de ligação direta com a natureza. “A preo-
cupação ambiental não pode passar apenas por exercícios 
de sustentabilidade. Vai muito para além disso e a comu-
nidade será incentivada a adotar práticas positivas”, referiu 
Nuno Serra, explicando depois que “vamos promover as 
nossas iniciativas ambientais, que poderão ser caminhadas, 
recolha de tampinhas, eco-trilhos para caminhadas, promo-
ção turística das práticas ambientais, recolha de plásticos e 
de pilhas, interações com as eco-escolas da freguesia, entre 
outras atividades”. O projeto será coordenado pelo profes-
sor Ângelo Neto, que irá colocar em prática a sua experiên-
cia no que são as Eco Escolas. 

CANDIDATURA JÁ FOI APRESENTADA

Projeto pretende sensibilizar a comunidade
de Lordelo para as práticas ambientais e de
 sustentabilidade ecológica. 

INQUÉRITO AOS LORDELENSES
A Junta de Freguesia convida a população de Lordelo a res-

ponder a um inquérito, cujo link pode ser encontrado no site 
www.cidadelordelo.pt. “Gostaria que a população pudesse par-
ticipar em força no inquérito, porque será uma importante ferra-
menta resolvermos alguns problemas da freguesia, trabalhando 
em função dos resultados desse inquérito”, referiu Nuno Serra.
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Quais foram as motivações para abrir uma associa-
ção de ciclismo? 
Lordelo sempre teve tradições no ciclismo, sendo Ri-
beiro da Silva o expoente máximo. Como estava num o 
projeto de sub-23, achei por bem trazê-lo para Lordelo. 
Vim para cá depois de ter abordado algumas entida-
des, nomeadamente a Câmara Municipal de Paredes e 
a Junta de Freguesia de Lordelo, que se prontificaram 
a dar algum apoio. Com os patrocinadores que já tinha 
e com os que encontrei, resolvi criar esta associação 
em Lordelo.

O projeto de sub-23 já está na estrada. Está a correr 
dentro das expetativas?
Sim, está a correr muito bem, com resultados de des-
taque. Fomos apurados para a clássica da Arrábida, 
em que apenas participam as duas melhores equipas 

ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO 
NASCE EM LORDELO

de sub-23 e também conseguimos o 
apuramento para a Volta ao Alentejo. 
Será muito importante para os jo-
vens poderem participar em provas 
com as principais equipas profissio-
nais.

Acredita numa boa prestação?
Temos bons atletas e estou con-

vencido que os nossos colombianos 
poderão terminar nos lugares cimei-
ros. 

A equipa tem atletas da região?
Temos onze atletas e três deles 

são do concelho de Paredes.

Tinha este sonho de criar uma as-
sociação na sua terra?

Sonhamos todos os dias. É bo-
nito ter esta associação em Lordelo 
e será uma mais-valia para desen-
volver a modalidade. É preciso que 
as pessoas entendam que isto é um 
projeto com muito esforço pessoal. 
Arranjar patrocínios ou apoios não é 
tão fácil como há 10 anos. É uma ta-
refa cada vez mais complicada.

Qual é a composição da equipa?
Temos onze atletas, um mecâni-

co, um massagista, um assessor de 
comunicação e um diretor desporti-
vo.

Nasceu em Lordelo uma nova associação desportiva dedicada à componente velocipédica. O JB Cycling Clube 
Ciclismo de Lordelo já está na estrada desde o início do ano com uma equipa de sub-23, que tem como objetivo partici-

par nas provas do calendário nacional que se prolongam até ao mês de outubro. A prova de abertura decorreu a 13 de feve-
reiro e a recém-criada associação, que é liderada pelo diretor desportivo, José Barros, vai participar com a equipa JVperfis 
– Windmob. “Terra de grandes campeões como o malogrado ciclista Ribeiro da Silva, natural de Lordelo, bem como de 
outros grandes corredores, é também a cidade onde o nosso clube está filiado. O concelho de Paredes está bem assinala-
do no mapa velocipédico e nós cá estamos com todo o empenho para honrar as tradições das suas gentes. Voltamos de 
novo a contar com a dedicação de patrocinadores que nos últimos anos apoiaram a Gondomar Cultural, coletividade que 
esteve na origem do surgimento desta nova formação vocacionada para os jovens que pretendem singrar na modalidade. 
Ficam os nossos agradecimentos. Iniciamos agora um ciclo enquanto “independentes”, imbuídos do espírito coletivo que 
prevalece no ciclismo. Todos somos poucos”, referiu a nova associação na sua página oficial. A equipa lordelense con-
seguiu recentemente, no 10.º Grande Prémio o Jogo, destacar-se com prémios individuais e coletivos, num percurso que 

passou pela cidade de Lordelo.

“SERÁ UMA MAIS-VALIA PARA A MODALIDADE”

José Barros - diretor desportivo
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MELHORES ALUNOS DE LORDELO 
VÃO SER DISTINGUIDOS

ALUNOS PLANTAM ÁRVORES
NA CELEBRAÇÃO DO DIA MUNDIAL

CAMINHADA 25 DE ABRIL OPEN CAFÉ PORTUGAL

EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA

A Junta de Freguesia de Lordelo vai asso-
ciar-se à entrega dos prémios de Mérito Esco-
lar, iniciativa organizada pelo Agrupamento de 
Escolas de Lordelo e que tem como objetivo 
“reconhecer o desempenho escolar e premiar 
o mérito numa assumida cultura de valorização 
da excelência”. O regulamento enquadra-se na 
lei 51/2012, que se baseia em “ver reconhecidos 
e valorizados o mérito, a dedicação, a assidui-
dade e o esforço no trabalho e no desempenho 
escolar e ser estimulado nesse sentido. Usufruir 
de prémios ou apoios e meios complementares 
que reconheçam e distingam o mérito”.

O prémio consiste na atribuição de um va-
lor monetário a definir em cada ano letivo, para 
cada ano de escolaridade e será assumido pela 
Junta de Lordelo. “Pretendemos com esta par-
ceria valorizar os alunos, premiando os mais 
aplicados e estimulando-os ao estudo”, explicou 

Nuno Serra.
Os prémios pretendem reconhecer os alu-

nos do 5.º ao 12.º ano que, no final de cada ano 
letivo, se distingam pelo seu desempenho esco-
lar. Serão atribuídos 14 prémios (cinco para os 
2.º e 3.º ciclos e nove para o ensino Secundá-
rio). No 2.º e 3.º ciclos é atribuído um prémio por 
cada ano de escolaridade. No ensino secundário 
é atribuído um prémio por cada ano de escolari-
dade de cada um dos cursos.

É atribuído o prémio de mérito aos alunos 
com a melhor classificação média no final do 
ano letivo em cada um dos anos de escolari-
dade. As melhores classificações serão consi-
deradas as médias com valor arredondado às 
centésimas.

A cerimónia pública de entrega dos prémios 
será feita durante o 1.º período do ano letivo se-
guinte.

A Junta de Freguesia de Lordelo em arti-
culação com o Município de Paredes, o Agru-
pamento de Escolas de Lordelo e o CRE. Porto 
celebraram o dia da Árvore com a plantação 
de mais de 300 árvores no Parque de Mêda. 
Esta iniciativa está enquadrada na recente 
candidatura da Cidade de Lordelo ao Galardão 
“Eco-freguesias” e pretende-se assim trans-
formar aquele espaço emblemático da nossa 
terra num bosque da biodiversidade. A parti-

cipação dos alunos do Pré-escolar, Primeiro 
Ciclo e cursos profissionais do Agrupamento 
foi fundamental para o sucesso deste evento, 
e também um compromisso e uma forma de 
sensibilizar para a preservação da Natureza e 
de modo particular. Um agradecimento espe-
cial ao Eng. João Costa pelo empenho que de-
dicou a esta iniciativa, bem como aos Bombei-
ros Voluntários de Lordelo e Fundação A Lord 
pelo transporte dos alunos.

Esteve patente no edifício da Junta de Freguesia de Lordelo uma exposição de fotografias 
aéreas que retratam a realidade comparativa do concelho nos anos de 1965 e 2021. As 
imagens aéreas relativas a Lordelo permitem perceber a evolução demográfica existente 
na freguesia. A exposição ‘a mobilidade na transformação do território’ foi visitada por 
centenas de pessoas.

Estatuto  editorial

O LORDELENSE é um jornal trimestral da propriedade da Junta de Freguesia de 
Lordelo. O periódico tem como missão divulgar os acontecimentos e atividades dina-
mizadas na freguesia de Lordelo, sempre com a premissa da valorização e informa-
ção dos acontecimentos aos cidadãos residentes na freguesia, assim como os lorde-
lenses espalhados pelo mundo. 

O LORDELENSE pretende ainda veicular junto dos seus leitores, a informação, 
formação e opinião, dando ênfase a questões de índole cultural, social, associativo 
e outros temas pertinentes que valorizem sempre a informação imparcial, através 
de critérios jornalísticos no que diz respeito ao tratamento das notícias a publicar, 
nomeadamente, a ética e as regras de boa conduta que não coloquem em causa a hon-
ra e o bom nome de pessoas a título individual e/ou coletivo, os valores nacionais, a 
segurança coletiva, nem serão feitas ou permitidas mensagens apelando a práticas 
que ofendam a dignidade de quem quer que seja e procurar-se-á que todos os textos 
sejam escritos de forma clara, acessível e correta, privilegiando a língua portuguesa. 

O LORDELENSE assegura o respeito pelos princípios deontológicos da Imprensa e 
pela ética profissional, assim como pela boa fé dos leitores.

Realizou-se uma edição do Open Cafe, 
que permitiu abordar diversos temas, com 
conversas fascinantes e criar novas ami-
zades em torno de uma chávena de café/
chá quente. A iniciativa tem uma Parceria 
entre a Associação Nó Górdio, o Município 
de Paredes e o Município de Valongo, com 
o apoio da Junta de Freguesia de Lordelo.

A cidade de Lordelo comemorou o 25 
de Abril com uma série de atividades des-
tinadas à comunidade. Na parte da manhã 
realizou-se a caminhada ‘Pela liberdade e 
Paz’, numa iniciativa conjunta das Juntas 
de Freguesia de Lordelo e Vilela. Participa-
ram dezenas de pessoas pelo percurso que 
ligou as duas freguesias.
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Lordelenses pelo mundo

Como surgiu a ideia de criar o grupo ‘Lordelenses pelo 
mundo’?
A minha vida, quer nos tempos de estudante, quer profis-
sional, foi  de grandes ausências de Lordelo. Sentia que me 
faltava muita informação, ou que esta me chegava tarde. 
Como sentia essa lacuna residindo em Portugal, imaginei 
como se sentiriam os nossos emigrantes, alguns deles tra-
balhando no outro lado do Mundo. Com o aparecimento do 
Facebook pensei que tinha resolvido grande parte do pro-
blema. Fui amadurecendo a ideia e em 2014 dei início aos 
“Lordelenses pelo Mundo”.

E o que o motivou a seguir em frente com o projeto?
No início convidei os meus amigos Lordelenses, com a re-
comendação de convidarem os seus amigos que vivessem 
no estrangeiro. Passado pouco tempo comecei a receber 
informação de um Lordelense a residir em Macau, seguin-
do-se outro na Austrália. Perante estas situações não pode-
ria desistir. Lentamente o grupo foi crescendo.

A adesão à página foi imediata, tendo atualmente mais 
de 2 mil membros. Tinha a noção da existência de tantos 
Lordelenses espalhados pelo mundo?
Senti o aumento do fluxo emigratório dos Lordelenses 
após 2008, originado pela crise mundial e o encerramen-
to de muitas empresas de mobiliário, logo, passou a haver 
mais gente espalhada pelo globo.
O grupo tem neste momento mais de 2 mil membros, mas 
é feita uma triagem aos pedidos de adesão. Tento infor-
mar-me que cada candidato tenha alguma ligação a Lor-
delo por nascimento, por residência, por ligação familiar ou 
laboral. Sem a triagem o número de membros seria muito 
maior, porque diariamente aparecerem candidatos oriun-
dos das mais variadas terras. Se assim não fosse, não se 
faria jus ao nome Lordelenses pelo Mundo. Portanto, o gru-
po é constituído por Lordelenses espalhados pelos quatro 
cantos do mundo e por residentes. São estes que ajudam 
na divulgação de informação aos ausentes.

Costuma receber mensagens privadas de emigrantes 
com questões sobre Lordelo?
Agora já não é tão frequente porque houve uma massifica-
ção na utilização da internet por telemóvel e a pesquisa de 
informação é mais fácil. Normalmente as perguntas são 
feitas nos comentários relativos a cada informação.
Nota-se interesse nos acontecimentos e na participação. 
Ainda há dias fui contactado, em mensagem privada, por 
uma pessoa que protestava pelo facto de eu ter demorado 
a aceitá-lo como membro do grupo.

O seu espaço já serviu para reencontros de Lordelenses 
que não se falavam há anos?
Posso afirmar que sim. Eu próprio reencontrei amigos da 
juventude com quem não contactava desde que deixei de 
residir em Lordelo. O “Santo Facebook”, como lhe chamo, 
tem-nos permitido reencontrar pessoas e refazer amiza-
des. Penso que todos nós já beneficiámos desse “milagre”.

Este projeto mantém-no mais 
perto da sua terra?

o principal objectivo da criação 
do grupo era o acesso aos acon-
tecimentos referentes à nossa 
terra, logo seria estabelecida uma 
ligação mais frequente e, por isso, 
mais forte, tornando a distância 
mais curta.

Joaquim Coelho nasceu em Lor-
delo há 69 anos e é o criador da 

página Facebook Lordelenses 
Pelo Mundo

SABER O QUE 
SE PASSA NA 
FREGUESIA

 
Sente que o seu projeto tem sido importante para encur-
tar as distâncias dos Lordelenses?
Sem querer parecer pretensioso, penso que sim. E tal nota-
-se nos comentários e nos “Gosto” que vão aparecendo nas 
várias publicações.

Também sente as emoções do espírito migratório?
Actualmente não sinto tanto esse problema porque tenho 
mais disponibilidade de tempo e todos os meses passo 
uma semana por cá. Mas até ao momento da reforma o 
tempo livre era escasso e os fins-de-semana eram curtos 
para as visitas. E as saudades aumentavam. Portanto, tam-
bém senti o espírito migratório.

Uma mensagem aos Lordelenses... 
Além de desejar saúde e felicidade a todos os Lordelenses, 
gostaria de ver a população mais unida em defesa dos in-
teresses da nossa bela terra. Já perdemos as belas “Cales”. 
Não percamos mais do que temos, ou do que queiramos 
obter.

“PROJETO TEM PERMITIDO 
REENCONTRAR PESSOAS 
E REFAZER AMIZADES”
JOAQUIM COELHO nasceu em Lordelo há 69 anos, no lugar do Outeiro. Está aposen-
tado depois de uma carreira profissional ligada à indústria de mobiliário, à de bilha-
res e ao ensino de Matemática. Reside no concelho de Sintra há 32 anos. Em Lordelo, 
teve uma ligeira participação na vida sociocultural como secretário da Assembleia 
Geral e vogal da Direção dos Bombeiros Voluntários; foi 2º. Secretário da Assembleia 
de Freguesia. Entre 1978 e 1984 integrou a Comissão de Cinema e Cultura ligada aos 
BV Lordelo.
É o fundador da página Facebook ‘Lordelenses pelo Mundo’, um veículo de comuni-
cação que tem permitido aproximar os Lordelenenses espalhados pelo globo.
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desporto

O Aliados FC Lordelo marcou presença na cerimónia de entrega 
das placas às Entidades Certificadas pela Federação Portuguesa 
de Futebol e Associação de Futebol do Porto. A academia de for-
mação de futebol do clube de Lordelo foi novamente contemplada, 
repetindo o estatuto de Entidade Formadora Certificada com 3 es-
trelas atribuído em 2019/2020.
Já a Academia de formação de futsal feminino do Aliados de Lor-
delo recebeu esta distinção pela primeira vez e tornou-se Entidade 
Formadora Certificada 3 estrelas para a época 2020/2021, sendo 
uma das três entidades da Associação de Futebol do Porto deten-
toras desta distinção.
“O nosso clube é único com estas duas modalidades certificadas 
como entidades de formação no concelho de Paredes e o único da 
Associação de Futebol do Porto, com as modalidades de futebol 
masculino e futsal feminino 3 estrelas. Estas são as mais altas dis-
tinções que podíamos receber e por isso fizemos história na forma-
ção desportiva”, congratulou-se o Aliados na sua página oficial do 
Facebook, lembrando que “só os clubes certificados poderão cele-
brar contratos de formação desportiva. A partir da época 2020/21, 
apenas a estes é permitido participar nos campeonatos nacionais 
ou receber dividendos de eventuais transferências de atletas for-
mados no clube. Nós já estamos na linha da frente. A certificação 
implica a melhoria na qualidade de formação dos atletas e a aposta 
de recursos humanos com competências igualmente certificadas. 
O Aliados FC Lordelo mudou, reinventou-se e continuará o seu per-
curso com ambição, determinação e resiliência. Seremos sempre 
um clube de Todos e para todos aqueles que queiram honrar, en-
grandecer e dignificar o nome desta instituição”, acrescentou. 
Estas distinções da Federação Portuguesa de Futebol, da Associa-
ção de Futebol do Porto e do Instituto Português do Desporto e 
Juventude “são para toda a comunidade desportiva: atletas e pais, 
equipas técnicas, departamentos técnicos, sócios, adeptos, pa-
trocinadores e Lordelenses. Desfrutem, orgulhem-se, sintam esta 
conquista. Este é o futuro. Abriram-se portas para estarmos entre 
os melhores e por isso partilhem este sonho de sermos uma refe-
rência na formação desportiva”, concluiu a direção.

A cidade de Lordelo recebeu 
no passado dia 13 de março 
a 1.ª prova do calendário 
nacional do campeonato de 
Trial 4x4. A prova é organi-
zada pela Federação Por-
tuguesa de Automobilismo 
e Karting e terá o apoio do 
Clube Trilhos do Norte.
Esta é a primeira vez que a 
freguesia de Lordelo recebe uma prova do género para o calendário nacional e 
terá como local de prova o Monte do Irvão, em frente ao cemitério.
“Foi para nós uma honra terem escolhido a nossa cidade. Lordelo é uma terra que 
tem características para a prática desta modalidade, o que se espera, e acredito, que 
será um arranque de campeonato pela positiva e com espetacularidade”, começou 
por dizer Nuno Serra na cerimónia de apresentação, que decorreu no auditório Ver-
gílio Pereira, em Lordelo. “Desfrutem da nossa terra, aproveitem, porque gostamos 
de receber bem as pessoas. Espero que este seja o primeiro de muitos eventos de 
Trial e outras modalidades em Lordelo organizados pela Federação Portuguesa de 
Automobilismo. Cá estaremos para colaborar no que for necessário”, concluiu o au-
tarca de Lordelo.

A formação do Aliados de Lordelo demonstrou estar 
bem alinhada com a cultura do fair-play, tendo recebi-
do recentemente dois cartões brancos pelo bom com-
portamento das suas equipas. A primeira atribuição 
aconteceu a 12 de fevereiro, na Cidade Desportiva de 
Paredes, num jogo entre as equipas de sub-11 local e 
do Aliados de Lordelo. O árbitro mostrou o cartão bran-
co às duas equipas pelo comportamento desportivo e 
Fair-Play, do início até ao fim jogo.
“Dentro e fora das quatro linhas os intervenientes, trei-

nadores, jogadores, diretores, 
adeptos e pais foram o exem-
plo de como se deve estar no 

desporto. No final do jogo, no cumprimento aos adep-
tos, as equipas fizeram-no em conjunto. Este gesto 
conjugado com o fair-play demonstrado durante todo o 
jogo levou o árbitro a mostrar o cartão branco”, explicou 
o Aliados.
Mais recentemente foi a treinadora da equipa do Alia-
dos de sub-7, Ana Leal, a receber o cartão branco pelo 
comportamento exemplar. Retirou um atleta do relva-
do quando percebeu que o adversário, GD Ferreira, iria 
apresentar-se com menos um elemento. Desta forma, 
a treinadora permitiu que a partida se realizasse de for-
ma mais equilibrada, num jogo em que o Aliados aca-
bou por sair derrotado. 

Calica acertou a renovação do con-
trato com o Aliados de Lordelo por 
mais uma temporada. O treinador, 
de 45 anos, foi contratado em março 
para tentar garantir a permanência da 
equipa sénior na divisão de Elite da AF 
Porto, objetivo alcançado na derradeira 
jornada da fase de manutenção.
A direção, liderada por Filipe Carneiro, 
ficou satisfeita com o trabalho de Cali-
ca, o que valeu um entendimento para 
o prolongamento do contrato com o 
treinador.

ALIADOS RECEBE 
CERTIFICAÇÃO DE 
CLUBE FORMADOR

NACIONAL DE TRIAL 4X4
ARRANCOU EM LORDELO

CULTURA DO FAIR-PLAY VALE DOIS CARTÕES 
BRANCOS AO ALIADOS DE LORDELO

CALICA VAI CONTINUAR NA LIDERANÇA
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últimaúltima

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

Que medidas envolvem a candidatura à Eco-Fre-
guesias?
As medidas que envolvem a candidatura vão ao 
encontro da integração no território da freguesia 
dos principais referenciais dos ODS (Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável) e da Educação 
para a Sustentabilidade. Há que assumir compro-
missos para as próximas gerações, garantindo o 
bem-estar e qualidade de vida dos lordelenses. As 
estratégias terão de promover uma gestão de re-
cursos inteligente, que possibilite a transição para 
a economia circular e contribua para  o restauro 
dos ecossistemas, etc... 

Existe algum plano de atividades obrigatório neste 
período de candidatura?
O plano terá de integrar vários indicadores de de-
sempenho autárquico  em diversas áreas da sus-
tentabilidade, que serão avaliados. Há que fazer 
um bom diagnóstico de sustentabilidade, baseado 
na perceção das potencialidades e pontos menos 
positivos da freguesia, estabelecendo prioridades 
e respondendo às exigências do Eco-freguesia. 

Que vantagens este estatuto irá trazer à comuni-
dade?
São poucas as freguesias da região que já obtive-
ram este Galardão. É uma distinção que nos dará 
visibilidade e orienta para a importância de imple-
mentar mudanças de mentalidade, de lutarmos 
em conjunto para assegurar melhorias na comuni-
dade e meio ambiente. 

O que vai ser solicitado aos habitantes da fregue-
sia?
Vai ser pedido o seu envolvimento no diagnóstico 
e ação concertada com as propostas de atuação 
selecionadas para ajudar a resolver os problemas 
mais urgentes e que assegurem diariamente essa 
atitude no seu seio familiar e nas suas redondezas. 

O que já foi feito nesta fase inicial da candidatura?
Já foram compiladas todas as iniciativas anterior-
mente realizadas e começou-se a selecionar as 
possibilidades de intervenção todas as semanas, 
muito de acordo com as orientações conhecidas 
dos especialistas e as boas práticas já anterior-
mente observadas nas atividades escolares e as-

ÂNGELO NETO é o coordenador do projeto que envolve a 
candidatura da Freguesia de Lordelo à Eco-Freguesias. Um 
desafio arrojado e extensivo e que pretende envolver toda 
a comunidade.  

O PSD venceu as últimas eleições 
legislativas na freguesia de Lordelo, 
com 39,61% dos votos, e contrariou a 
tendência do país, que deu a vitória a 
António Costa por maioria absoluta.

A vitória social-democrata em Lor-
delo (1.889 votos) foi alcançada por 
uma ligeira margem sobre o PS, que 
somou 1.866 votos, ou seja, 39,13%. 
O CHEGA foi o terceiro partido mais 
votado (249 votos); seguindo-se Bloco 
de Esquerda (138), Iniciativa Liberal 
(135), PCP-PEV (105), CDS-PP (88), 
PAN (70), RIR (46), L (29), NC (11), ADN 
(6), A (4), JPP (4), PTP (4), VP (4), E (1), 
MAS (1) e MPT (1). 49 votos foram 

sociativas. 

O Ângelo Neto tem um papel importante de in-
tervenção cívica, com muitas iniciativas ecológi-
cas. Ser coordenador desta candidatura é um dos 
maiores desafios?
É uma missão gigante, motivante e um compro-
misso exigente. Nem sempre se consegue alcan-
çar todas as pessoas, nem sempre se sente que 
as pessoas compreendem a importância de haver 
mudanças diárias no seu ou no nosso compor-
tamento. Grão a grão vamos tentar provocar as 
mudanças necessárias, mas é uma tarefa quase 
diária de preparação de atividades para intervir nos 
problemas sentidos e aproveitando as oportunida-
des resultantes da comunicação social e eventos 
comemorativos, assim como de apoios pontuais. 

Já realizou várias iniciativas alusivas ao tema da 
natureza. Sente que a comunidade está mais sen-
sível para o problema relacionado com o aqueci-
mento global?
Temos de acreditar que sim, basta um de cada 
vez... Temos de ser crentes que os mais novos vão 
trazer a mudança desejada! Temos de conseguir 
chamar a atenção para as questões preocupantes 
e ajudar a resolver o que está errado, a funcionar 
mal, corrigir as falhas, esclarecer... 

Quais foram as outras atividades que organizou e 
gostaria de partilhar?
Quase todas as semanas temos propostas de 
atividades, alertamos para assuntos de importân-
cia vital, envolvendo as escolas, associações e a 
comunidade em geral. Cada vez mais teremos de 
esclarecer as pessoas das vantagens de agir de 
forma informada. A atuação será sempre pela po-
sitiva, sem quezílias partidárias, pensando no bem 
comum. Temos recolhido dados de biodiversidade 
existente, promovido trilhos, videoconferências 
sobre temas da atualidade, exposições, limpezas 
de linhas de água, recolha de resíduos, dado a co-
nhecer exemplos de empreendedorismo com su-
cesso, etc... Queremos aproximar as pessoas do 
património natural e cultural, valorizar os nossos, a 
nossa identidade e o nosso saber-fazer. Há muito 
por fazer! 

Que mensagem gostaria de deixar aos lordelenses 
sobre a Eco-Freguesias?
Todos terão oportunidade de poder ajudar, serão 
desafiados a mostrar o que sabem e que gosta-
riam de ver concretizado. A sua opinião conta, a 
sua participação é presença será sempre útil. 

considerados nulos e entregues 69 em 
branco.

O país deu a maioria absoluta a 
António Costa, que assim continuará 
a liderar o governo. O partido do pri-
meiro-Ministro teve 41,68% dos votos, 
garantindo 117 deputados e a conse-
quente maioria no parlamento. O PSD 
foi o segundo partido com mais votos, 
mas ficou a uma distância significativa 
do PS (27,81%), elegendo 76 deputa-
dos. A composição da Assembleia da 
República ficou completa com a eleição 
de deputados do CHEGA (12), Iniciativa 
Liberal (8), PCP-PEV (6), Bloco Esquerda 
(5), PAN (1), Partido L (1).

A NOSSA
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a inauguração do posto dos 
ctt de lordelo foi há 65 anos
(foto de Ângelo Querido)
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