
AGENDA 1 de Outubro de 2016

CORREIO DO LEITOR

AGENDA

Abrunhosa-a-Velha, 2016/9/22

Exm°. Senhor
Director do Jornal “RENASCIMENTO”
Mangualde

Exm°. Senhor,

ÁGUA AO DOMICILIO
Há mais de 50 anos, que esta povoação, sofria todos 
os anos, com a falta de água ao domicílio, visto que 
a mesma era explorada em poços, e canalizada para 
o depósito principal, e ai tratada com os produtos 
necessários para ficar potável.
Com a estiagem que o ano de 2016, nos impôs, a 
povoação começou a pensar no pior, falta de água, nos 
meses de Verão.
Sempre atentos a que às pessoas, moradores, visitantes, 
emigrantes e viajantes que todos por aqui estão ou 
passam, os AUTARCAS, CMM e JF, nos anos anteriores, 
faziam deslocar, temporalmente, um camião cisterna, 
com o precioso líquido, que descarregado no depósito 
era tratado, para se poder beber. Aliás a CMM tem um 
serviço de análises, que constantemente vem retirar 
colheita de água, para que as doenças, e são mais 
frequentes que o desejável, pelo menos não venham da 
água ao domicilio.
Só que, não houve falta de água, felizmente, e pelo 
menos o camião cisterna, não se viu e, segundo consta, 
já não voltaremos a sentir a sua falta, pois teria sido, a 
Câmara Municipal de Mangualde que ligou, do ramal da 
água da barragem de Fagilde, da vizinha povoação de 
Guimarães de Tavares, para esta localidade.
Seria conveniente até um esclarecimento, da CMM, 
acerca desta ligação, para que a ingratidão das pessoas, 
não pense neste pormenor, uns ficam com os louros e 
outros é que fazem as obras.
Senhor Director, seria bastante grato, e a população 
gosta de estar informada, que V. Exa. publicasse no 
Renascimento, esta carta, no local do Jornal apropriado.

Com os meus cumprimentos, sou, 
António Carlos Almeida Carvalho

Imagem Peregrina de N.ª Senhora 
09 de Outubro – Abadia 
 20h30 Recitação do Terço 

10 de Outubro – Vila Nova 
 20h30 Missa  
 21h Procissão de Velas 
 11 de Outubro – Outeiro 
 20h30 Missa  
 21h Procissão de Velas 
 12 de Outubro – Gandufe 
 20h30 Missa  
 21h Procissão de Velas 
 13 de Outubro – Água-Levada 
 20h30 Missa  
 21h Procissão de Velas 
 14 de Outubro – Póvoa 
 20h30 Missa  
 21h Procissão de Velas 

15 de Outubro – Espinho 
19h30 Missa  
20h Procissão de Velas 

21h Abadia: 
Espetáculo de Sombras 
Chinesas: “A VIDA DE MARIA” 
Concerto: Grupo Coral 
de Espinho 

TEATRO SOlIDáRIO 
ORGANIzADO pElO CENTRO 
pAROqUIAl DE CUNHA BAIxA 

Auditório do Complexo de 
Mangualde, 8 de Outubro, às 
21h30.
O bilhete custa 10 euros e 
pode ser adquirido:
pelo email: geral@
cpcunhabaixa.pt
Instalações do centro 
paroquial de Cunha Baixa
 Facebook padre João 
zuzarte 
Ticketline, 
Telef: 232617 106 -
232 621 115
Este espectáculo está 
inserido no conjunto 
de eventos solidários 
organizados por esta 
instituição.

MOSTRA FOTOGRáFICA - “SINERGIAS”
3 A 28 DE OUTUBRO
BIBlIOTECA MUNICIpAl DE MANGUAlDE

1ª EDIÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO pARA 
ExECUTIVOS
“GESTÃO EMpRESARIAl - INOVAÇÃO E 
COMpETITIVIDADE”
7 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO

“OS lANIFíCIOS EM MANGUAlDE E AS MINHAS 
HISTÓRIAS”
21H00 - AUDITÓRIO DA CÂMARA MUNICIpAl DE 
MANGUAlDE

xIII CONGRESSO NACIONAl DE CFAE
14 E 15 DE OUTUBRO
pAINEl/CONFERÊNCIA - BIBlIOTECA MUNICIpAl DE 
MANGUAlDE 

Esta rua de S. José é uma via pública em Mangualde a 40 metros da Estrada Tojal d’Anta (ao fundo da Srª do Castelo) 
encontra-se neste estado lastimável, assim como outras pela cidade e não só, desculpam-se estes políticos que 
não têm verba, mas só em avenças já gastaram mais de 1 milhão. O leitor analise e veja as obras que já se tinham 
concretizado com este valor. Assim vai a cidade.

Muito do mal que acontece na sua vida, nunca se esqueça de olhar para os políticos, 
inclusive quem nos manda as fiscalizações. Dão beijinhos e abraços logo com veneno à 

mistura. Como diz o ditado: com papas e bolos se enganam os tolos.

Estes cabos já foram desativados, mas falta saber se o ministério público apurou responsabilidades da energia gasta


