
AGENDA 1 de Fevereiro de 2020

AVISO
Estimado assinante, temos sido confrontados com vários valores transferidos para a n/ conta que não conseguimos identificar a 
quem pertencem. Assim, solicitamos o favor, de nos informar telefonicamente ou enviando o comprovativo da transferência por 
mail ou correio, para que possamos regularizar a situação.

E_mail: geral@jornalrenascimento.pt 
Endereço postal: Rua José Coelho dos Santos, nº 10  - Z.I. do Salgueiro - Lt 4      3534-005 Mangualde     Telefone: 232623232

Zona Industrial do Salgueiro    Lote 4      Rua José Coelho dos Santos, nº 10   
3530-259 Mangualde   Portugal

TELEFONE: 232 623 073   FAX:  232 612 526      
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GRANITOS PIMENTEL & TAVARES LDª

AGENDA

MOSTRA DE PINTURA DE LEONOR 
CORREIA E JORGE CORREIA
ATÉ 28 DE FEVEREIRO
BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. 
ALEXANDRE ALVES

CARNAVAL EM QUINTELA DE 
AZURARA 12 A 25 DE FEVEREIRO

EXCURSãO A ROMA DE 21 A 25 DE 
FEVEREIRO 2020
CONTACTO: 210536596

CORREIO DO LEITOR

Depois de na última edição (15/1) se ter falado de alguns dos 

problemas que existem na localidade de Pinheiro de Tavares, 

nomeadamente a estrada de acesso, eis que, no dia 16, um camião 

carregado com blocos de granito, ao desviar-se de uns buracos  “caiu 

noutros” e ficou enterrado. Ali esteve 3 dias, até à chegada duma grua 

que ajudasse na sua remoção. Após este episódio, os buracos da 

estrada foram mais uma vez “remendados” permitindo uma melhoria 

“muito, muito pequena” na circulação.

Resta aguardar que outras faltas como as referidas na edição anterior, 

água potável, água ao domicílio e esgotos não demorem a chegar a 

esta localidade que tem sido tão esquecida. 

AINDA POR PINHEIRO DE TAVARES

MANGuALDE – PRISãO PREVENTIVA POR fuRTO
O Núcleo de Investigação Criminal de Mangualde, deteve 
dois homens por furtos, nos concelhos de Mangualde e 
Tondela. 
No dia 6 de janeiro já tinha sido detido em flagrante 
delito, por militares do Posto Territorial de Mangualde, um 
terceiro elemento, quando furtava uma loja de produtos 
para animais. Os suspeitos, com interligação entre eles, 
estão indiciados em diversos furtos em estabelecimentos 
comerciais onde entravam através da extração do 
canhão da porta e de chave falsa. 
Na sequência de diligências de investigação, foi 
apreendido o seguinte material: 
Dois telemóveis; Um aerossol; Um ventilador; Uma 
máquina de café; Diversas ferramentas; Bens 
alimentares; 400 euros em numerário. 
Ao suspeito detido em flagrante delito foi-lhe aplicada a 
medida de coação de apresentações num posto policial, 
três vezes por semana. 
Aos outros dois suspeitos, foi-lhes aplicada a medida de 
coação de prisão preventiva.


