
014 93GERAL

CGTP avisa que medidas em vigor podem “estar a esconder a 
realidade” do desemprego

Telef./Fax: 232 612 967
Telem.: 969 512 292

R. Dr. Sebastião Alcântara, nº 4 - 1º Esq.
3530-206 MANGUALDE

José Manuel De Melo Peixoto
Contabilista Certificado

ANA MARIA BRITO CORREIA   ADVOGADA
Escritório: Largo Dr. Couto, nº 123    3530-134 Mangualde

Telefone: 232 622 277       Telemóvel: 968 842 208

ALMEIDA & ISABEL, LDA
Gerente: José Carlos Gomes Almeida

TODOS OS SERVIÇOS DE:
Electricidade - Canalização - Aquecimento Central

Energia Solar - Energias Renováveis - Ar Condicionado - 
Aspiração Central

Telef. 232 611 185 - Telem. 917 555 819
Rua Principal    Passos          3530-240 Mangualde

VALERIANO DO COUTO LDª
Rua da Saudade, 25 
Rua 25 de Abril, 79

3539 - 170 
Mangualde

Telefone: 
232 622287  

Telem. 967509153  
967094084

VENDE-SE
APARTAMENTO DUPLEX 
C/ GARAGEM NA PRAIA DE MIRA

EXCELENTE OPORTUNIDADE DE 

NEGÓCIO

CONTATO: 964808857

VENDO QUINTA 2Ha COM CASA 
RECUPERADA, TODA VEDADA, COM 
ÁGUA DE NASCENTE E MUITA FRUTA NO 
CONCELHO DE PENALVA DO CASTELO
Informa: 966010524

Rua 1º de 
Maio - Centro 

Comercial 
Caracas em 
Mangualde

Telem. - 
914050024

Exmº Sr.
Diretor do Renascimento
Mangualde
Exmº Sr.
Se alguém estiver interessado em ler notícias uteis 
às povoações, desvie a atenção para os habituais, 
noticiários escritos e televisivos diários e aguarde o 
“Renascimento”; 1 e 15 de cada  mês e ficará a saber 
quem luta pelo melhor nível da povoação.
No que respeita a esta linda terra, em foco no último 
Renascimento, gostou, a população, de saber que, os 
pormenores avançados pela drª. Isaura Amaral, dão-
nos indicação de que o futuro irá permitir melhorar, 
actividades culturais, desportivas e outras que 
pararam, e que será difícil voltarem.
A união faz a força e se ganhar e perder, desde 

CORREIO DO LEITOR que seja para o bem comum, aceitaremos a derrota, 
colaborando no que se decidir.
O pior que poderá acontecer é que, com a notícia 
da criação da Empresa Intermunicipal, denominada 
“Águas da Região de Viseu”, esta empresa não ligue 
o caudal de Fagilde a esta terra, até porque a ligação, 
está a 3/5kilómetros.
Estamos certos, que finalmente, após estarmos a 
ser menosprezados, com a falta do precioso liquido 
que é transportado, quando falta, em camion cisterna 
até ao depósito principal, onde é tratada, e assim, 
não tem faltado na sua distribuição domiciliária, no 
semestre do ano 2021, teremos a água de Fagilde, 
em Abrunhosa a Velha, os eventos nacionais que 
começarão em 2021 (refiro-me às eleições) permite-
nos essa vaga esperança e a povoação agradece.
Att e Obgd
António Carlos Almeida Carvalho

Um nosso leitor queixou-se 
que em Tibalde a canalização 
das moradias não está a 
aguentar a pressão da água e 
rebenta, causando prejuízos aos 
moradores.
É necessária análise por parte 
dos serviços municipalizados, 
uma vez que, segundo tudo 
indica, será avaria das válvulas.

PARABÉNS À COAPE E 
AGRICULTORES
A terra tem um encanto
E d’ela vem a riqueza
Com todo o plantio
Vocês lhe dão a beleza…

As aldeias ornamentadas
Vossos campos lhe dão vida
Assim se tornam mais ricas
Do que as terras despidas…

Do trabalho ao esforço
O sonho foi realizado
O sucesso de todos vós
Seja sempre abençoado
E que o esforço do trabalho
Vos continuem a dar frutos
Mirtilos e framboesas
Até os frutos são belos
Como bela a natureza…

E parabéns ao sucesso
E a ajuda d’alguém
Pois a COAPE é o motor
De toda esta rodagem
Continuem a rodas
No plantio da terra
Pois dela tudo vem
Assim a tornam mais bela…
Parabéns ao jornal
Pela reportagem especial.

Isabel Pina


