AGENDA

15 de Setembro de 2019

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

CORREIO DO LEITOR
Exmº Senhor
SERAFIM TAVARES
DIRETOR DO RENASCIMENTO
MANGUALDE
Exmo, Senhor,
ÁGUA AO DOMICILIO III
No ano transacto de 2018, escrevi, no Renascimento,
dois ou três artigos acerca da água ao domicilio,
nesta povoação, não só porque estávamos a beber
amarela, escura, posteriormente melhorou, e muito
me sensibilizava o apoio que a população, desta
localidade, me dava, e não só, foram muitos os
telefonemas dando-me o seu apoio, pois seremos
das poucas povoações onde falta o precioso liquido,
e para colmatar a falha, a CMM comprou um camião
cisterna, que actualmente deita no depósito milhares
de litros, que depois é tratada?.
Quando me deslocava pelas povoações, do concelho,
e com frequência vou a Mangualde, na nossa cidade,
sempre me abordavam, eu sei que na maior parte por
politicamente tentarem puxar a brasa à sua sardinha,
mas frases como esta, que iria ser tudo resolvido com
obras que já estavam a ser feitas, só que quem como
a nossa terra como nós que cá vivemos, estamos há
mais de 50 anos, quando a solução sem grandes
despesas está à vista, mas preferiu-se gastar milhares
de euros na cisterna e aumentar as despesas anuais
do que cortar o mal pela raiz.
Os poços secam, resta a mina da Portela, que pouco
falta, e de concreto, para não haver mais faltas,

façam o que já deviam ter feito há 3/4 anos, evitavam
o investimento na cisterna.
O Sr ex-Presidente da CMM que agora suspendeu o
mandato numa palestra ou duas que fez, veladamente,
e disse, que iria ligar a água da rede de Fagilde,
colocá-la à entrada da povoação, e depois era só dar
ao botão torneira, quando a água faltasse nesta terra
que sempre o apoiou, mas a água sempre escasseou
durante os 12 anos do seu mandato. Esperamos que
após a sua esperada eleição de deputado, não se
esqueça, de defender a solução colocar, a conduta
da água da rede de Fagilde. (está até Guimarães de
Tavares /Santo Amares de Tavares), e a população
agradece, de contrário, a população não esquecerá,
o que de muito bom fez, por esta terra, mas ficará
sempre, que não resolveu o principal, termos água
abundantemente, para podermos fazer o que todos os
nossos vizinhos fazem, regar a agricultura, que tanto
precisa da água.
Em 06/10/2019, lá estaremos, e alguém, como
sempre eu fiz na hora da verdade, todos temos cor
politica, primeiro está os interesses dos nossos, o resto
é conversa para encher o papo.
Atentamente,
António Carvalho
Exmo. Senhor
SERAFIM TAVARES
Director do Renascimento Mangualde
Exmo. Senhor,
NÓS ALIANÇA
Ao ler com a maior atenção tudo o que o
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RENASCIMENTO publica, vi e li com emoção que
Serafim Tavares, era um dos candidatos a Deputado
pela NÓS ALIANÇA, do Circulo de Viseu.
Começo por lhe apresentar os parabéns, e desde já
informá-lo de que, o NÓS ALIANÇA, escolheu bem,
e insistir, e creio que o seu sucesso será a melhor
aceitação, nos trabalhos de deputados.
Os Portugueses, não podem esquecer, que o
Fundador do NÓS ALIANÇA, Dr.Pedro Santana Lopes,
enfrentou o Dr. Jorge Sampaio, quando disse que uma
das coisas que iria estudar, era colocar as pessoas
com desconto e já reformadas e seguintes, iguais
ao SALÁRIO MINIMO NACIONAL, JS na primeira
oportunidade demitiu-o de PRIMEIRO MINISTRO.
As desgraçadas reformas de 200/300 euros, cujos
pensionistas, descontaram milhares de euros durante
mês e anos seguidos têm hoje uma igual reforma
igual e menor de quem nada descontou,
Agradeço fazer chegar às mãos do Dr. P. S. L. esta
carta.
Atentamente,
António Carvalho

AGENDA
ESCOLA MUNICIPAL DE NATAÇÃO
PISCINAS MUNICIPAIS DE
MANGUALDE
ABERTURA
16 DE SETEMBRO
DIA INTERNACIONAL DO IDOSO
1 DE OUTUBRO
14H00 BIBLIOTECA MUNICIPAL DE
MANGUALDE

