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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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GRANITOS PIMENTEL & TAVARES LDª

CORREIO DO LEITOR
Leio sempre com atenção o “Renascimento” e fiquei 
imediatamente ansioso pela entrevista que o Presidente 
da J. F. de Abrunhosa a Velha, deu.
Começo por lhe pedir, Sr. Diretor, que no nosso jornal, aliás 
muito apreciado nesta autarquia, incluindo Abrunhosa a 
Velha, Vila Mendo de Tavares e Gouveia Gare a publicação 
de alguns apontamentos que por modéstia, o Eduardo 
Albuquerque, não indicou na entrevista ao Renascimento.
Sou seu apoiante, mas como sempre quando entendo 
discordar, faço-o prontamente.
Penso que, nesta carta, nem será diferente com ele, mas, 
sim alertar factos e apontamentos da excelente obra que 
durante o seu mandato fez.
Vaidade pessoal, nada disso, mas nas obras apontadas, 
houve, e sempre haverá factos políticos contribuirão 
sempre, para execução e as obras feitas no  seu mandato, 
tiveram e assim continuará a ter, principio, meio e fim.
Neste pormenor, seria normal até não esquecer o 
excelente escol de Presidentes da J. F. que antes e 
depois do 25/4, todos eles começando projetos, que 
posteriormente, eram acabados com outros autarcas, 
executaram e assim continuará a ser.
Durante a entrevista nota-se que, o Presidente da Junta, 
posteriormente dará outros esclarecimentos, sobre a 
falta mais antiga neste terra, refiro-me à água, que há 
longos anos é o “cancro” desta linda terra, água potável ao 
domicílio.
Se bem que, e para que conste, a água da Barragem 
de Fagilde, atravessa concelhos do Distrito de Viseu, já 
chegou a Mangualde há alguns anos, já fornece várias 
povoações e estará a 4/5Kms da nossa terra.
Há bem pouco tempo, um alto responsável, que autorizou 
a exploração de furos artesianos que se esgotaram, 
com gastos, descobriu depois a solução era gastar mais 
comprando um camião/cisterna, com motorista próprio 
na sua condução, e na época estival, esse camion vem 
diariamente descarregar 50/100 mil litros de água ao 
depósito o seu tratamento será feito, antes de ir para 
nossas casas, ou depois de entrar e juntar-se à existente, 

e ainda, os litros que a conduzem, cheios de ferrugem e 
outros e que até há anos não são limpos.
Os euros gastos, já davam para ligar a água da Barragem 
de Fagilde, que já serve Guimarães de Tavares/Santo 
Amaro de Tavares a mais ou menos 5kms do lugar “Viso” 
onde facilmente atinge a conduta de água de Abrunhosa 
a Velha.
Preferir gastar dinheiro (euros) e iremos brevemente voltar 
a ver o camion levar o preciosos líquidos, diariamente.
Em campanhas eleitorais anteriormente, o agora 
Deputado, por Viseu do PS, em tom mais ou menos 
sarcástico, disse que “terá muito gosto, em inaugurar 
uma torneia, à entrada da povoação (Viso) quando 
fosse preciso era só abrir a torneira. O Sr. Presidente de 
então, saiu para se candidatar a deputado do PS, o PS, 
aqui, agarrou-se aos velhos do Restelo, ganhou por uns 
míseros 7 votos e para a CMM lá conseguiu sem grandes 
alaridos manter-se mais ou menos como dantes.
A história política desta terra nas últimas eleições, é 
límpida, como a água no depósito, há falta de assinaturas 
para as candidaturas, metem-se infiltrados, que nunca 
seriam nem serão políticos, é o que poderá acontecer nas 
próximas eleições.
Para que conste, e a terminar, o Presidente da J. F. desfez 
numa narração, sobre os possíveis candidatos em 2021, 
ora, em meu entender, e como político que sou, disse e fez 
bem, vai-se candidatar ao 3º mandato e vai ganhar.
Somos ambos do mesmo partido, terá o meu apoio, 
enquanto jovem, muito jovem e embora discordando 
de certas posições, estou ao seu lado, perdendo ou 
ganhando, será sempre o meu candidato, e vamos lutar 
para ganhar.
Sr. Diretor, em toda a m/ vida de trabalho e política assumi 
as m/ responsabilidades, cinismo não contem comigo.
Obrigado pela atenção e fiarei muito grato, se no local 
próprio publicar esta carta.

Att e Obgdº, com os m/ cumprimentos
António Carlos Almeida Carvalho
Abrunhosa a Velha

Fossa a céu aberto no estradão da Quinta 
Alpoim, que provoca cheiros insuportáveis 
na zona, podendo dar origem a acidentes 
pedestres, essencialmente com crianças.
Lamenta-se também, não estar sinalizada 
e vedada e sobretudo, encontrar-se nesta 
situação há várias anos.


