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GRANITOS 

PIMENTEL & TAVARES LDª

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

ou  Avª da Liberdade, nº 20    3530-113 Mangualde 

COMPRAMOS
OURO

* Moedas em Ouro
* Anéis
* Fios
* Pulseiras
* Etc...

Relógios
Todos os tipos de Prata 
e Antiguidades (recheios)

Avª dos Capitães, nº 3
3530-114 Mangualde

TM - 938617888 / 934265585

FEIRA DOS SANTOS 2021
A Câmara Municipal de Mangualde, tendo 
em conta a pandemia e o agravamento da 
situação a nível nacional e os riscos sanitários 
que daí advêm, decidiu não realizar, uma vez 
mais, a tradicional e secular Feira dos Santos, 
adiando o evento para 2022. 
Este histórico certame não se realiza este 

ano, mas voltará a animar a cidade de Mangualde, nos dias 5 e 6 
de novembro de 2022, com os milhares de visitantes habituais, 
destacando sempre o que de melhor se faz no concelho ao nível da 
gastronomia, vinhos, artesanato, agropecuária, máquinas e alfaias 
agrícolas, indústria, entre outros, não esquecendo as tradicionais 
febras e rojões que dão a identidade a esta feira.
“Trata-se de uma decisão dolorosa, mas imperativa e incontornável” 
começa por contextualizar o Presidente da Câmara Municipal de 
Mangualde, Elísio Oliveira. “Sacrificamos a realização da Feira dos 
Santos em prol de um bem maior, que é a defesa da saúde e da 
vida das pessoas, bem como da resiliência de toda a sociedade. 
Esta decisão tem em conta o prolongamento da pandemia, além 
do que era expectável, com novos riscos de contágio. Por muito 
que nos custe a todos, não podemos promover um ajuntamento 
dinâmico de mais de 50.000 pessoas nos dois dias. Não seria 
prudente e responsável da nossa parte.”, conclui o Presidente. 

Visita à Junta de 
Freguesia de Viseu

No passado dia 2 de Julho, o Director e Sub-
Director do Jornal Renascimento, Serafim 
Tavares e António Fortes, visitaram a Sede da 
Junta de Freguesia de Viseu, instalada no Solar 
dos Peixotos.
Foram recebidos pelo Presidente da Junta Dr. 
Diamantino Santos que os obsequiou com o 
Livro “ Leal Conselheiro” de Dom Duarte, uma 
magnífica obra, que muito honra a Junta de 
Freguesia de Viseu.


