
AGENDA 15 de Maio 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.
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ESTRADA NACIONAL 16
Reparo chegado à nossa redação
Já desde o início de novembro que tenho vindo a alertar a Câmara Municipal 
de Mangualde para o estado do piso entre Mangualde e Chãs Tavares. 
Basta chover e os acidentes acontecem, mesmo que se vá devagar pois o 
piso está liso. Também as lombas ali naquela estrada nacional são de altura 
desproporcionada e totalmente fora de lei, já enviei vários e-mails para a 
Câmara Municipal mas nunca obtive qualquer resposta. Via telefone foi-me 
dito que está para observação. Não se trata de nenhuma obra cara, bastaria 
picar o piso em algumas curvas e evitar-se-iam muitos acidentes.

     Exmº Sr.
     Diretor do “Renascimento”
Exmº Senhor,
O valor a dar e comentar, deveria ser igual aos grandes e pequenos casos, por sistema, 
só os grandes é que têm direito a notícias nos jornais.
Vem a propósito a publicação no “Renascimento” feita em devido tempo, informando 
linhas telefónicas, de Apoio Social, às situações do COVID-19.
Como sempre faço, guardei o jornal, e precisei do número 969028378 e, ao contrário 
do que seria normal, fui imediatamente atendido.
Colocando o assunto, “queria saber dum familiar, cunhada, desde há anos internada no 
Lar da Santa Casa da Misericórdia de Mangualde, resposta da Srª. que atendeu, com 
estes elementos vou colher elementos que lhe transmitirei rapidamente.
Passados 5/10 minutos, resposta dada, fale para este telefone e a Drª (não indico o 
nome, pois sei que ia ferir a sua suscetibilidade) dar-lhe-á todas as indicações sobre a 
sua cunhada (cerca de 90 anos de idade).
Admirador profundo dos serviços prestados pelo Lar, a Srª. Drª, deixou-me descansado, 
bem como a minha esposa, recebeu as informações, que tudo estava bem, com todos os 
cuidados sanitários, que não serão desprezados, como sempre.
A C.S. nem sempre dá relevo ao excelente trabalho que os Lares prestam aos idosos.
No caso do Lar da Misericórdia de Mangualde, deveria servir de exemplo, 
excelentes instalações, limpeza constante, hora a hora e nem será uma andorinha 
que faz a primavera quase todos os seus trabalhadores, não fazem que trabalham, 
meticulosamente, atendem e resolvem situações, que sempre acontecem, dado os 
problemas que, as pessoas idosas por vezes criam.
O escol de Presidentes da Direção, que a Santa Casa tem tido, o último o Tenente 
Coronel Tomás, é o Provedor certo no lugar certo.
Reuniões com os familiares são constantes, sempre a olhar o futuro, as obras em curso, 
permitirão melhorar o que de bom existia, e, acrescentamos, os seus mais próximos 
colaboradores, são a fina flor, e a sua colocação V. Exª já sentiu com certeza.
Não ficará mal, acabar afinando que o Presidente da A. G., Vitor Gomes, está sempre 
pronto a apoiar, o que de bom possa fazer.
Ficarei à espera que, o Renascimento dê à estampa no local “Carta dos Leitores” todos 
os residentes e familiares gostariam de ler esta missiva.
Com os meus cumprimentos, sou e atenciosamente me subscrevo,

a) Autor identificado
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