
AGENDA 1 de Março 2022

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 

Zona Industrial do Salgueiro    Lote 4     Rua José Coelho dos Santos, nº 10   
3530-259 Mangualde   Portugal

TELEFONE: 232 623 073   FAX:  232 612 526      www.granitos.pt           E_MAIL:  geral@granitos.pt  

GRANITOS 
PIMENTEL & TAVARES LDª

CORREIO DO LEITOR
Na última edição deste jornal, foi publicada notícia 
sobre a requalificação da estrada Corvaceira - Travanca 
de Tavares, com a qual nos congratulamos, pois tudo 
o que seja realizado para melhorar a qualidade de vida 
dos munícipes é de louvar.
Agora, comparemos a requalificação desta estrada, 
com a que foi realizada há poucos meses na estrada 
Vila Cova de Tavares - Pinheiro de Tavares.

ESTRADA CORVACEIRA – TRAVANCA DE TAVARES
- Obra esperada há dezenas de anos pela população
- Será efetuada a escarificação do pavimento
- Construção de nova base de pavimento, respetiva 
pavimentação bem como as valetas revestidas a betão 
para drenagem superficial e posterior pintura da via.
- Prevê-se que a interdição do trânsito vigore por 120 
dias

ESTRADA DE PINHEIRO DE TAVARES - VILA COVA 
DE TAVARES
- Estrada com grande fluxo de trânsito, nomeadamente 

veículos pesados
- Obra esperada há dezenas de anos pela população
- Não foi realizada escarificação do pavimento
- Sem construção de nova base de pavimento
- Pavimentação sobre o pavimento degrado e com 
uma largura reduzida, quando havia espaço suficiente 
e onde, na maior parte da via não é possível o 
cruzamento de dois veículos.
- Sem valetas revestidas a betão para drenagem 
superficial e em muitos locais um desnível acentuado 
da faixa de rodagem para o solo
- Dada a reduzida largura da via, a sinalização vertical 
já se encontra toda danificada, porque os veículos de 
grande porte que diáriamente por ali transitam, batem 
na mesma.
- A sinalização também não ficou finalizada. Existem 
suportes que ainda estão à espera do respetivo sinal.
- Realizada em poucos dias.
Melhor que as imagens que ilustram, será uma visita ao 
local para uma verdadeira apreciação.


