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INFOMAIL

A equipa de juvenis de futsal feminino do 
Aliados Futebol Clube de Lordelo conquistou esta 
temporada a ‘dobradinha’, conseguindo um feito 
histórico no clube. O título de campeãs distritais 
foi garantido a uma jornada do final, juntando-se 
à Taça Complementar da A.F. Porto.

O Aliados Futebol Clube de Lordelo cele-
brou os 72 anos de existência com uma gala 
para distinguir os atletas/equipas que mais 
se destacaram na época 2021/2022, assim 
como procedeu a homenagens a algumas in-
dividualidades ligadas ao clube.
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O aniversário dos 52 anos da 
corporação dos Bombeiros Volun-
tários de Lordelo ficará registado na 
memória pela inauguração das novas 
instalações. O edifício está localizado 
junto ao posto da GNR e foi construí-
do de raiz, numa obra avaliada em 
cerca de 2 milhões de euros. O novo 
quartel começou a ser construído 
em novembro de 2020 e contou com 
uma importante comparticipação fi-
nanceira da Câmara Municipal de Pa-
redes, da Junta de Freguesia de Lor-
delo e de alguns empresários locais.

A deslocalização dos bombei-
ros para um novo edifício era uma 

necessidade há muito reivindicada 
pela corporação, uma vez que as an-
teriores instalações já não ofereciam 
as condições necessárias para a boa 
execução na prestação do socorro. A 
nova infraestrutura oferece melhores 
condições aos voluntários, nomea-
damente nas camaratas masculinas 
e femininas, conseguindo ainda al-
bergar todas as viaturas da corpora-
ção. Esta melhoria vai permitir uma 
melhor resposta aos cerca de 20 mil 
habitantes das freguesias de Lordelo, 
Vilela e Duas Igrejas.

As cerimónias do 52.º aniversário 
contaram ainda com a condecoração 

de quatro bombeiros com crachá 
ouro e estandarte e com medalha de 
dedicação e altruísmo de 30 anos de 
serviço. José Luís Carneiro referiu no 
seu discurso a “coragem” e “audácia” 
dos Bombeiros de Lordelo, de terem 
“idealizado e projetado um quartel 
com as características do que hoje 
aqui pudemos inaugurar. O vosso so-
nho tornou-se realidade porque, tam-
bém aqui, essa marca dos bombeiros 
portugueses – da esperança e da 
coragem – se revelou na infraestrutu-
ra que a partir de hoje têm ao vosso 
dispor”, lembrando que “são cerca de 
20 mil os habitantes de Lordelo, Vilela 

e Duas Igrejas que, diretamente, esta 
corporação serve, mas o espírito de 
entreajuda que caracteriza os nos-
sos voluntários e o nosso Sistema 
de Proteção Civil faz com que vão 
muito para além destas fronteiras, 
em missões partilhadas com os vos-
sos companheiros de Paredes, Cête, 
Baltar e Rebordosa, muitas vezes em 
incêndios em coordenadas bem dis-
tantes das vossas casas e das vos-
sas famílias”.

Por sua vez, o presidente da Câ-
mara Municipal de Paredes referiu na 
cerimónia que o município concedeu 
às cinco corporações de bombeiros e 

duas delegações da Cruz Vermelha, 
cerca de 3,4 milhões de euros em 
subsídios e apoios para concretiza-
ção das obras.

Lordelo vai ter uma EIP
Os Bombeiros de Lordelo terão 

em breve uma equipa de intervenção 
permanente (EIP). “São quatro as 
equipas profissionais neste municí-
pio, num total de 39 equipas opera-
cionais no distrito do Porto, estando 
outras 13 também já protocoladas”, 
referiu José Luís Carneiro, conside-
rando que estas novas equipas forte-
lecem o dispositivo.

A Associação Huma-
nitária dos Bombeiros 
Voluntários de Lordelo 
inaugurou, no passado 
dia 14 de maio, o novo 
quartel da corporação, 
numa cerimónia mar-
cada pela presença 
de José Luís Carneiro, 
Ministro da Adminis-
tração Interna.
O novo edifício custou 
cerca de 2 milhões 
de euros e vai ser-
vir as populações de 
Lordelo, Vilela e Duas 
Igrejas.

NOVO QUARTEL
EDIFÍCIO DOS BOMBEIROS INAUGURADO

A AIJA - Associação para a 
Inclusão de Jovens e Adultos 
realizou no passado dia 10 de 
junho a II Caminhada Solidária. 
O trajeto de 10 km pertimiu a 
passagem por espaços verdes 
da freguesia ainda pouco ex-
plorados e muito bonitos.

A Junta de Freguesia de Lor-
delo disponibilizou os serviços 
gratuitos de preenchimento do 
IRS 2021 aos cidadãos de Lor-
delo. Este serviço permitiu que 
as pessoas com dificuldades 
no preenchimento entregas-
sem a declaração atempada-
mente.

As Juntas de Freguesia de Lor-
delo e Vilela organizaram em 
conjunto a ‘Caminhada pela 
Liberdade e Paz’, com espe-
cial foco na invasão da Rússia 
à Ucrânia. O percurso teve a 
distância de 8 km, pelos trilhos 
das duas freguesias.

CAMINHADA
SOLIDÁRIA AIJA

JUNTA DISPONIBILIZOU
ENTREGA DE IRS GRATUITO

CAMINHADA DO 25 DE ABRIL 
PELA ‘LIBERDADE E PAZ’

breves
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Nuno Serra 

(Presidente da Mui Nobre
Cidade de Lordelo)

Editorial

Lordelo comemorou no dia 1 de julho o 19.º aniversário 
de elevação a cidade. Um estatuto meritório que alberga a 
grandeza do nosso povo e espelha a evolução histórica da 
freguesia, marcada pelo desenvolvimento económico e so-
cial. Somos uma cidade de encantos, atrativa e que oferece 
todas as condições para atrair população residente e captar 
investimento. Estamos a 20 minutos do Porto, do aeroporto e 
da zona portuária, ligados por autoestrada. A cidade cresceu, 
modernizou-se e ficou competitiva. Enquanto presidente da 
Junta de Freguesia, é com enorme orgulho que represento 
os interesses de mais de 10 mil habitantes de Lordelo e assu-
mo com total responsabilidade de tudo fazer para que seja-
mos cada vez dinâmicos e uma referência para a região do 
Vale do Sousa e Grande Porto.

Este desenvolvimento que assistimos ao longo dos anos 
só é possível graças ao trabalho dos nossos cidadãos e dos 
nossos empresários. O empreendedorismo e a resiliência de 
alguns ajuda a catapultar decididamente Lordelo para a sen-
da do desenvolvimento económico, social, cultural e despor-
tivo. Por isso, a Junta de Freguesia não podia deixar passar 
mais um aniversário para homenagear algumas das pes-
soas e instituições que deram o seu contributo de engrande-
cimento para a nossa cidade. Neste aniversário, e depois de 
dois anos de interregno por causa da pandemia, entregamos 
medalhas de reconhecimento e agradecimento. Lembrámos 
a título póstumo o Paulo Coelho pelo apoio que nos deu com 
os seus brilhantes trabalhos fotográficos sobre Lordelo, cap-
tando imagens que comprovam a beleza da nossa cidade. 
Homenageámos também a título póstumo o Carlos Martins, 
um lordelense que sempre esteve connosco, demonstrando 
todo o seu amor pela nossa terra. A nível empresarial, distin-
guimos o supermercado Euro, pelas dinâmicas económicas 
e sociais assumidas em Lordelo. Não podíamos deixar de 
homenagear o deputado António Cunha pela luta levada a 
cabo na Assembleia da República contra a poluição do rio 
Ferreira. No desporto, as nossas juvenis do futsal estiveram 
em grande destaque pelo título de campeãs distritais da mo-
dalidade. Um feito que mereceu, naturalmente, a merecida 
homenagem. Por fim, entregámos a medalha de ouro da 
cidade a Francisco Silva, o nosso ‘Sidone’, pelo empenho e 
dedicação a esta Junta de Freguesia durante três décadas. 
Homenageámos ainda Alexandre Almeida, presidente da Câ-
mara Municipal de Paredes, pelo importante contributo da 
autarquia para o desenvolvimento de Lordelo.

As homenagens do ‘Lordelo Agradece’ continuarão nos 
próximos anos, porque há ainda muitos lordelenses que me-
recem o seu reconhecimento público por tudo o que deram 
à nossa terra. Da minha parte, resta agradecer a todos, sem 
exceção por tudo o que têm feito por Lordelo.

Lordelo
sabe agradecer

No âmbito da candidatura à atribuição da Bandeira Ver-
de Eco-Freguesia, a Junta de Freguesia de Lordelo co-
locou à disposição da população uma sondagem para 
identificar os pontos positivos e negativos relacionados 
com a realidade ecológica de Lordelo.
Este processo visa a democracia participativa, valo-
rizando a prática de uma cidadania ativa, informada 
e participativa. A sondagem esteve à disposição dos 
habitantes maiores de idade a residirem na cidade de 
Lordelo e consistia no preenchimento de um inquérito 
que identificava situações que carecem de intervenção 
na freguesia. “Este inquérito será uma importante ferra-
menta para resolvermos alguns problemas, trabalhando 
em função dos resultados desse documento”, explicou o 
presidente da Junta, Nuno Serra.

ALIADOS FC LORDELO
DISTINGUIU OS MELHORES

O Aliados Futebol Clube de 
Lordelo celebrou os 72 anos de 
existência com uma gala para 
distinguir os atletas/equipas que 
mais se destacaram na época 
2021/2022, assim como procedeu 
a homenagens a algumas indivi-
dualidades que foram importantes 
na história da associação.

O evento realizou-se no audi-
tório da Fundação A Lord, perante 
uma plateia preenchida, que fez 
questão de assistir e aplaudir os 
distinguidos e os homenageados. 
Este ano foram distinguidas as ca-
tegorias de “Equipa de Formação 
do Ano Futebol; Equipa de Forma-

ção do Ano Futsal; 11 Formação 
Futebol do Ano; 5 Formação Futsal 
Feminino do Ano; Atleta Futebol 
Formação do Ano e Atleta Futsal 
Formação do Ano”. Foi ainda atri-
buído o prémio de Mérito Escolar, 
o Atleta Sénior Futsal feminino do 
ano, Atleta Trail Running do Ano, 
Atleta Sénior Futebol do ano, Trei-
nador do Ano Futebol, Treinador do 
ano futsal, parceiros do ano, termi-
nando com uma homenagem de 
reconhecimento aos sócios com o 
prémio dedicação.

A cerimónia contou ainda com 
um momento musical e alguns pe-
quenos vídeos humorísticos, sem-

pre com o Aliados em destaque.

Génese do Aliados em livro
Aliados de Lordelo apresen-

tou o livro ‘Todos Somos Aliados 
- a génese do futebol em Lordelo 
1930 - 2022’, do autor José Santos. 
A obra de investigação escalpeliza 
a realidade social na década de 
1920 e identifica as influências que 
fizeram erguer o associativismo na 
região. A conclusão deste trabalho 
científico revela que o Aliados FC 
Lordelo nasceu em 13 de outubro 
de 1930, com a designação Indus-
trial Sport Club de Lordelo, adotan-
do a denominação atual em 1944.

GALA DOS 72 ANOS DA INSTITUIÇÃO

A equipa feminina do Aliados FC Lordelo foi uma das 
homenageadas pela excelente prestação desportiva 
na época 2021/2022

SONDAGEM ECO-FREGUESIAS
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HOMENAGENS NO 19.º ANIVERS ÁRIO DA CIDADE DE LORDELO
A freguesia de Lordelo celebrou 

no passado dia 1 de julho o 19.º ani-
versário de elevação à categoria de 
cidade. O ponto alto decorreu no au-
ditório Vergílio Pereira, com a cerimó-
nia ‘Lordelo Agradece’ que permitiu 
homenagear publicamente individua-
lidades e instituições que contribuí-
ram para o engrandecimento e digni-
ficação da cidade de Lordelo. 

A cerimónia iniciou com as ho-
menagens a título póstumo a Paulo 
Alexandre Coelho, que recebeu a 
medalha de Mérito Cultural, entregue 
aos pais, presentes no evento. Tam-
bém Carlos Martins foi homenagea-
do a título póstumo com a medalha 
de Mérito Cívico. 

As restantes distinções foram 
atribuídas a João Ferreira, em repre-
sentação dos Supermercados Euro, 
que recebeu a medalha de Mérito 
Empresarial. O deputado António 
Cunha foi galardoado com a meda-
lha de Mérito Cívico, pela sua luta 
na Assembleia da República contra 
a poluição do rio Ferreira. O Mérito 
Desportivo foi para a equipa de juve-
nis de futsal feminino do Aliados de 
Lordelo pelos resultados desportivos 
obtidos. Este ano foram atribuídas 
duas medalhas de Ouro da Cidade 
de Lordelo. Os homenageados foram 
Francisco Silva (Sidone) pelos 30 
anos de ligação à Junta de Freguesia 
e Alexandre Almeida, presidente da 
Câmara Municipal de Paredes, pelo 
trabalho desenvolvido nos últimos 
anos na cidade de Lordelo.

Visão para o futuro
A cerimónia abriu com o dis-

curso de Nuno Serra, presidente da 
Junta de Freguesia de Lordelo, que 
começou por explicar as diferenças 
existentes na cidade desde que as-

sumiu a gestão da Junta, em 2013. 
“Cresceu em infraestruturas, em 
equipamentos e desenvolvimento 
social e económico”, lembrando que 
“assistimos a muitas conquistas, 
mas muitas vezes somos atraiçoa-
dos pelas memórias. Quem não se 
lembra das dificuldades de entrar 
na escola de Lordelo, hoje com uma 
entrada digna e segura. Temos dois 
novos centros escolares que aco-
lhem as nossas crianças com todas 
as condições necessárias. A GNR 
tem um novo quartel, digno daquela 
instituição. Foi recentemente inaugu-
rado o novo quartel dos bombeiros, 
um dos melhores do país. Temos a 
Praça da República a dar uma nova 
vida e centralidade à freguesia. Inte-
gramos a Rota do Românico e vimos 
recuperada a Torre dos Alcoforados. 
A cidade tem uma dimensão mais 
adequada à nossa realidade. Pode-
mos ver os nossos filhos a crescer 
com formação desportiva adequada, 
temos a Academia Jaime Pacheco 
que acolhe cerca de 300 crianças. Dá 
gosto subir ao alto de Meda e poder 
assistir ao pôr-do-sol mais bonito do 
mundo numa praça completamente 
renovada. Temos mais espaços ver-
des, mais ruas, estradas pavimenta-
das, mais empresas que se fixaram, 
mais apoio social”, referiu o autarca, 
ciente que, no entanto, ainda há mais 
trilhos a percorrer no seu último man-
dato. “Pretendemos ver resolvido o 
problema da poluição do rio Ferreira. 
Para isso, estamos disponíveis para 
continuar a lutar. Iremos onde for 
preciso, mas precisamos do apoio de 
todos. Queremos transportes públi-
cos dignos e justos, mais e melhores 
infraestruturas de água e saneamen-
to. Queremos o mercado de Lordelo 
recuperado e ter uma nova centrali-

dade. Queremos uma nova capela 
mortuária, uma Casa da Juventude 
e Cultura, um novo sintético, novos 
acessos à Torre dos Alcoforados e 
novas áreas de lazer nos terrenos 
envolventes”, continuou.

Nuno Serra Justificou ainda as 
homenagens prestadas na cerimó-
nia: “Temos o dever de reconhecer e 

agradecer os que estiveram presen-
tes e contribuíram para o desenvolvi-
mento da nossa terra. Com esta ce-
rimónia lembramos e agradecemos 
ao Paulo Coelho por todo o apoio e 
ajuda que nos deu. O Carlos Martins, 
um lordelense de paixão, acompa-
nhou-nos sempre que o solicitá-
vamos. Nesta sala, foi deputado e 

ajudou a nossa terra. Agradecemos 
ainda as empresas que são o motor 
da economia local, neste caso, ao su-
permercado Euro, na pessoa de João 
Ferreira. No desporto, lembramos o 
trabalho notável que a secção de fut-
sal feminino do Aliados tem feito na 
formação e nos resultados obtidos. 
Deixo também um agradecimento a 

SUPERMERCADOS EURO
Medalha de Mérito Empresarial

FUTSAL FEMININO JUVENIS ALIADOS
Medalha de Mérito Desportivo

“É com muito orgulho e sentimen-
to de gratidão que recebemos esta 
homenagem. É um grupo que vive 
todos os dias de forma intensa, pres-
cindindo de momentos em família 
para trabalhar para o Aliados. Obriga-
do a todos os que confiam no nosso 
trabalho, aos pais, atletas, patrocina-
dores e adeptos. Obrigado à Junta de 
Lordelo pelo apoio incondicional e à 
Junta de Vilela pela cedência do pavi-
lhão. Obrigado à Câmara pelo apoio, 
e aproveitamos para pedir para que o 
pavilhão Rota dos Móveis esteja ain-
da mais disponível.”

“Ficamos extremamente gratos 
pelo reconhecimento da Junta de 
Freguesia de Lordelo e por aquilo 
que fazem pelas pequenas, médias 
e grandes empresas da cidade. Esta-
mos em Lordelo há 16 anos e temos 
assumido de forma positiva a nossa 
presença, no que diz respeito ao de-
senvolvimento económico e à res-
ponsabilidade social. Estamos sem-
pre presentes no apoio às festas e 
outras iniciativas de cariz social. Este 
reconhecimento prova que também 
temos contribuído para uma cidade 
mais forte e dinâmica.”
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um amigo, António Cunha, deputado 
na Assembleia da República, pelo 
apoio que nos tem dado na causa do 
rio Ferreira. Tem a sido a nossa voz 
na Assembleia da República e no Mi-
nistério do Ambiente. O ‘Sidone’ este-
ve ligado a esta Junta nos últimos 30 
anos, onde foi vice-presidente e uma 
figura atenta, empenhada, disponível 

e sempre dedicava a esta freguesia. 
Até na hora da saída demonstrou 
uma enorme dignidade. Por fim, 
Alexandre Almeida, presidente da 
Câmara de Paredes. Foi importante 
na requalificação da Escola Secun-
dária de Lordelo e na construção do 
quartel dos bombeiros. Apesar das 
nossas diferenças ideológicas e polí-

ticas, procurou consensos e unimos 
esforços para dar as melhores con-
dições de vida aos lordelenses. Hoje 
Lordelo também está melhor graças 
ao seu empenho”, concluiu. 

Obras projetadas
O autarca paredense, Alexandre 

Almeida, reconheceu que as obras 
nas freguesias são importantes para 
o desenvolvimento da comunidade, 
deixando uma mensagem a Nuno 
Serra. “Imagino a vontade que tem de 
realizar as obras, é o trabalho de qual-
quer autarca que se preze, porque es-
tamos sempre numa corrida contra 
o tempo. Quando somos autarcas é 
por tempo determinado. Pode ser por 
quatro anos e ficar por aí, ou não. A 
única pessoa que faz pressão sobre 
mim sou eu próprio, porque sabemos 
que só podemos estar num determi-
nado tempo e devemos aproveitar 
todas as oportunidades de financia-
mento para fazer o máximo possível 
naquele período. Da minha parte, tem 
a garantia de que tudo faremos para 
que esses projetos sejam uma reali-
dade. A casa mortuária já vai avançar, 
mas há outros projetos que temos de 
deitar a mão. O mercado, falta o finan-
ciamento, a Casa da Cultura, ainda te-
mos de projetar para depois fazer. O 
sintético no Aliados será para muito 
em breve. Sabemos o que temos de 
fazer e agora é deitar mãos à obra. 
Temos de resolver o problema do rio 
Ferreira. Foi feito um investimento e 
5 milhões e não é suficiente para re-
solver o problema. Vai ter de aparecer 
esse dinheiro, enquanto não é feito 
o reforço da capacidade, terá de ser 
resolvido de forma intermediária”, ex-
plicou.

A cerimónia contou ainda com 
um momento musical.

CARLOS MARTINS - Medalha de Mérito Cívico (título póstumo)

PAULO COELHO - Medalha de Mérito Cultural (título póstumo)

FRANCISCO SILVA (Sidone) - Medalha de Ouro da Cidade de Lordelo

ALEXANDRE ALMEIDA
Medalha de Ouro da Cidade de Lordelo

ANTÓNIO CUNHA
Medalha de Mérito Cívico

“Foram bons anos na Junta de Freguesia, alguns menos felizes. Os funcio-
nários da Junta por vezes tinham que suportar o meu mau feitio e ajudaram-
-me. Colaboraram para que eu merecesse esta medalha. Agradeço ao executivo 
da Junta por me ter aturado estes anos todos. Foi uma vida de paixão. Por 
vezes deixei a minha vida pessoal para trabalhar por Lordelo.”

“Quero agradecer a homenagem 
e dizer que me sinto muito honrado 
pelo trabalho que fiz na Assembleia 
da República e na Comissão do Am-
biente. Lordelo tem um dos proble-
mas mais graves do distrito do Porto 
e os lordelenses estão a sofrer com 
isso. Estarei sempre disponível, com 
responsabilidade, para levar esta te-
mática onde for necessário para ser 
resolvida. Ao Presidente da Câmara 
de Paredes, use as suas influências 
junto das autoridades competentes 
para que este problema se resolva de 
uma vez por todas.”

“Nunca tinha estado deste lado 
e é das coisas mais importantes que 
podemos ter. Devemos homenagear 
as pessoas. Ficam ainda mais moti-
vadas para continuar a ajudar cada 
vez mais. Agradeço o reconhecimen-
to pelo trabalho, que é a minha obri-
gação. Estamos lá para isso, deve-
mos olhar paras as necessidades das 
24 freguesias e definir prioridades, 
fazendo uma boa gestão dos inves-
timentos.”
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Sente-se honrado por ser o presidente da corporação de Lordelo?
É sempre uma honra pertencer àquela casa. É uma casa que 
trabalha em prol da população, tem os voluntários sempre dis-
poníveis e prontos para todos os fins, na situação de incêndios 
florestais, urbanos e rurais, quer no apoio à população em ter-
mos de saúde e acidentes rodoviários. O bombeiro é um ser 
humano sempre disponível para tudo, que abandona a própria 
família para poder prestar socorro à população em geral.

É uma vida de sacrifício...
Não é fácil, é muito cansativo, mas quem anda por gosto não 
cansa.

A vaga de calor aumentou o número de incêndios na região?
Os incêndios acontecem ao longo do ano e não é nada que não 
estejamos habituados. Nesta fase estamos sempre preparados 
para esse fim, para dar o apoio necessário.

Testemunhou a inauguração do novo quartel. Era uma neces-
sidade para a corporação?
Não o fizemos por vaidade, mas para criar condições, porque 
hoje, mais do que nunca, temos de ter condições para as viatu-
ras e para os voluntários. Se dermos condições, conseguimos 
ter pessoal capaz para fazer este tipo de trabalho humanitário. 
Se não tivermos condições, porque nem qualquer pessoa aban-
dona o seu lar, com todas as condições e mais algumas, para 

ir dormir ou trabalhar para uma casa que não tenha condições 
mínimas para fazer o seu trabalho.

A corporação precisa de mais viaturas?
Tínhamos necessidade de adquirir mais uma ou duas viaturas, 
mas estamos minimamente preparados para o que der e vier. 
Com toda a certeza que o socorro será prestado dentro do pos-
sível e nas melhores condições.

É difícil recrutar voluntários?
Já foi mais fácil, neste momento torna-se difícil recrutar pessoal 
porque, para além de ser um serviço de voluntariado, é ainda 
bastante duro. Hoje, mais do que nunca, as pessoas têm boas 
condições nos seus lares, aceitar este tipo de trabalho sem se-
rem ressarcidas, torna-se mais difícil recrutar.

Já sabe quando vai ser nomeado o novo comandante?
Neste momento, os serviços estão a funcionar em pleno com o 
segundo comandante. As pessoas podem ficar tranquilas por-
que a prestação de socorro está garantida. O novo comandante 
será anunciado para breve.

Quer deixar uma mensagem à população?
Contem com os bombeiros Voluntários de Lordelo. Contamos 
com a população e com a ajuda de todos, seremos ainda mais 
fortes. Contem connosco.

«CONTEM COM OS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE LORDELO»

FUTSAL FEMININO
DO ALIADOS ORGANIZA
SUNSET NO MONTE DE 
MEDA

JUNTA DE FREGUESIA ORGANIZOU 
A FESTA DAS CRIANÇAS

PASSEIO SÉNIOR LEVOU
LORDELENSES AO BOM JESUS

MIGUEL FERREIRA é o presidente da Associação Humanitária dos 
Bombeiros de Lordelo. Está na liderança da corporação desde 
2015 e sente-se orgulhoso pelos serviços prestados à população 
de Lordelo, Vilela e Duas Igrejas. Testemunhou a inauguração 
do novo quartel e garantiu a nomeação de um novo comandante 
para breve.

A NOSSA
GENTE

atualidade

A secção de futsal feminino do Alia-
dos FC Lordelo vai realizar, no dia 6 de 
agosto, pelas 17 horas, no cruzeiro de 
Meda, um sunset para “aquecer a alma 
e celebrar o verão”. 
Com vista para o melhor pôr-do-sol da 
região, entre o Mar e o Marão (Baloiço 
de Lordelo), poderá assistir à atuação 
dos DJ’s convidados, Pedro Campos e 
Polu Larrut.
A participação no evento tem o custo 
de 5 euros, com oferta de duas bebi-
das de cápsula e ainda uma surpresa. 
A receita reverte a favor da secção de 
futsal feminino do Aliados de Lordelo. 

A Junta de Freguesia de Lordelo realizou no passa-
do mês de junho a Festa das Crianças, numa tarde 
de festa com muitas atividades. Houve pinturas fa-
ciais, algodão doce, pipocas, jogos, modelagem de 
balões, insufláveis e muita animação com o concer-
to do Tio Óscar e uma aula de dança que animaram 
as centenas de crianças presentes.

O “Encontro entre Nós” - Passeio Sénior 2022 de-
correu no passado dia 21 de junho com destino ao 
Bom Jesus, Braga. O evento destinou-se a maiores 
de 65 anos residentes em Lordelo, que assim tive-
ram a oportunidade de passar um dia diferente e 
divertido. Este tradicional convívio é organizado em 
parceria com a Câmara Municipal de Paredes.
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atualidade

O Agrupamento de Escolas 
de Lordelo esteve em espe-
cial destaque na fase final da 
CLDE do Tâmega, na moda-
lidade de xadrez, que decor-
reu na Escola Dr. Machado 
de Matos, em Felgueiras.
No escalão de infantis, o 
lordelense Tomás Rego 
sagrou-se campeão, contri-
buindo ainda para a conquis-
ta do 3.º lugar do pódio, por 
equipas.
No escalão de juniores, Gon-
çalo Ramos terminou em 
2.º lugar e Diana Moreira na 
3.ª posição. O coletivo do 
agrupamento de Escolas de 
Lordelo classificou-se no 2.º 
lugar neste escalão.

ALIADOS CONQUISTA
‘DOBRADINHA’ EM FUTSAL

LEONOR COSTA DISTINGUIDA PELA
CÂMARA MUNICIPAL DE PAREDES

CLUBE AMIGOS DA PETANCA
CONQUISTA TORNEIO EM ESPANHA

COMEMORAÇÕES DOS 50 ANOS DOS 
COMBATENTES NA GUERRA COLONIAL 

LUÍS MENDONÇA VENCE
CLÁSSICA RIBEIRO DA SILVA LORDELENSES

DESTACAM-SE
NO XADREZ

A lordelense Leonor Costa foi distinguida pela Câmara 
Municipal de Paredes com a medalha de ouro do muni-
cípio pelo mérito desportivo alcançado na modalidade 
de Kickboxing, numa cerimónia que decorreu no pavilhão 
multiusos, inserido nas comemorações do feriado munici-
pal. A homenageada conta no currículo com vários títulos 
regionais, nacionais e internacionais, destacando-se o títu-
lo de campeã nacional de Kickboxing, na categoria de -56 
kg, conquistado em 2021.

A Clube Petanca, Clube Amigos da 
Petanca de Lordelo, conquistou o 
1.º lugar no Torneio realizado recen-
temente em Espanha. Esteve pre-
sente com três equipas e, para além 
do 1.º lugar no torneio principal, con-
quistou ainda os 1.º e 2.º lugares no 
campeonato da consolação.  

A junta de Freguesia de Lor-
delo associou-se às comemo-
rações do 50.° aniversário da 
partida da companhia de ca-
çadores 4140, para Moçam-
bique, com uma homenagem 
conjunta aos Lordelenses 
que combateram na guerra 
colonial e, de forma especial, 
aos cinco que pereceram em 
combate. O encontro decor-
reu na Cidade de Lordelo e 
foi organizado por António 

A equipa de juvenis de futsal fe-
minino do Aliados Futebol Clu-
be de Lordelo conquistou esta 
temporada a ‘dobradinha’, con-
seguindo um feito histórico no 
clube. O título de campeãs dis-
tritais foi garantido a uma jor-
nada do final e depois de uma 
primeira fase da prova marcada 
pela superioridade, terminando 
em 1.º lugar, com 11 vitórias em 
12 jogos disputados e uma di-
ferença de golos assinalável: 51 
marcados e apenas cinco sofri-
dos.  Na fase de apuramento, o 
Aliados voltou a ser mais forte 
que as adversárias, permitindo 
assegurar o título de campeãs 
distritais da AF Porto, tendo 

sofrido apenas uma derrota na 
derradeira jornada e já depois 
de ter conquistado o campeo-
nato. Os festejos prosseguiram 
mais tarde com a conquista da 
Taça Complementar da AF Por-

to ao derrotar na final o Juven-
tus de Triana nos pontapés de 
penálti (4-2), depois do empate 
(3-3) verificado após o tempo 
regulamentar, garantindo assim 
a ‘dobradinha’ em futsal.

Luís Mendonça, ciclista da 
Glassdrive-Q8-Anicolor, foi o 
vencedor da Clássica Ribeiro 
da Silva, que decorreu no pas-
sado mês de junho e terminou 
na cidade de Lordelo, uma 
prova organizada pela Câmara 
Municipal de Paredes com o 
apoio da Junta de Freguesia 
de Lordelo. 
De destacar o 2.º lugar por 
equipas da formação lorde-
lense liderada por José Barros, 
JVperfis Windmob, da presta-

ção do ciclista de Lordelo, José 
Sousa, que terminou no top 10 
e do 2° lugar do Rui Vinhas na 
camisola da montanha. No fi-
nal da competição, a Junta de 
Freguesia de Lordelo prestou 
uma homenagem com a colo-
cação de uma coroa de flores 
na estátua Ribeiro da Silva.
O vencedor da prova, Luís Men-
donça, ofereceu a camisola 
amarela a Ribeiro da Silva que 
ficará exposta na Junta de Fre-
guesia.

Amaral, ex-combatente desta 
companhia. Ana Margarete 

representou a Junta de Fre-
guesia de Lordelo.
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Bombeiros de Lordelo 224 447 777
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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
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ficha técnica

Construção do mercado de lordelo

exposição
de azulejos

Lordes deram concerto

Pódios na patinagem

Está patente até dia 31 de agosto, no edifício 
da Junta de Freguesia de Lordelo, a exposição 
‘O azulejo no concelho de Paredes, em Lorde-
lo’. Poderá visitar no horário de expediente.

O Grupo Musical ‘Os Lordes’ deu um concerto na 
Junta de Freguesia de Lordelo, no âmbito das come-
morações dos 57 anos de carreira, e promovido pela 
Associação Amar Lordelo. O auditório encheu-se 
de entusiasmo para receber uma das bandas mais 
mediáticas da região e que durante décadas levou 
longe o nome de Lordelo. “O grupo está a ser nova-
mente requisitado e para nós é sempre um orgulho 
poder integrá-los no nosso programa cultural”, refe-
riu Nuno Serra, presidente da Junta de Freguesia de 
Lordelo, que ofereceu ao grupo uma salva de home-
nagem aos 57 anos de carreira do grupo ‘Os Lordes’.

A Associação Desportiva de Paredes, sediada em Lordelo e representada pe-
las atletas Alexandra Silva, Ana Filipa Sousa, Cristina Oliveira e Rita Silva, con-
quistou o 3.º lugar e a respetiva medalha de bronze no Campeonato Nacional 
de Show & Precisão, que decorreu no passado mês de maio, em Fafe.
A classificação permitiu às jovens paredenses marcarem presença direta no 
campeonato europeu da modalidade que decorreu neste mês de julho em Itá-
lia, à semelhança das jovens lordelenses Ana Serra, Magui Campos e Carolina 
Campas (esta na qualidade de atleta e treinadora), que conquistaram o 2.º 
lugar e a consequente medalha de prata ao serviço da equipa do Juventude 
Pacense.
Nesta prova estiveram presentes 670 atletas oriundos de todo o país.

A NOSSA
HISTÓRIA


