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APICULTURA E VIABILIDADE ECONÓMICA NO MEIO RURAL
No próximo dia 17 de abril, pelas 19h30, vai-se realizar a sessão de
esclarecimento sobre a temática da apicultura, no âmbito do ciclo de
sessões organizado pela junta de freguesia de Fontoura.

Nesta sessão vão ser abordados temas relativos ao enquadramento
legal da atividade apícola, as técnicas e métodos de apicultura sustentável, os custos e as regras de
implementação de apiários, e ainda as limitações e constrangimentos da atividade apiária.
Esta sessão terá lugar na sede da junta de freguesia de Fontoura e contará com o apoio da Quinta da
Inácia pela pessoa do Engenheiro Eduardo Martins.
Participe!!! Não perca a oportunidade de saber um pouco mais sobre esta atividade.

NOTÍCIAS
VISITA DA ASSOCIAÇÃO ESPAÇO JACOBEUS CONFRARIA DE SÃO TIAGO A FONTOURA

A freguesia de Fontoura, no
âmbito dos seus objetivos
para o desenvolvimento
local,
reconhece
a
importância do Caminho de
Santiago de Compostela
como elemento patrimonial
de elevado valor para o
desenvolvimento das regiões rurais.
Neste sentido, no passado domingo, dia 29 de
abril, a Associação Espaço Jacobeus, a convite da
junta de freguesia de Fontoura visitou e
percorreu o troço do caminho inserido na
freguesia.

3ª SESSÃO DE FORMAÇÃO
PROGRAMA HORTA VIVA

No dia 11 de abril, vai-se
realizar a 3ª e última
sessão de formação do
Programa Horta Viva.
Esta sessão terá como tema central a proteção
de culturas, abordando conceitos como as
pragas e doenças das culturas, flora e fauna
auxiliar, criação de infraestruturas ecológicas e a
produção de bioinsecticidas usando plantas.
Este programa para além da componente
formativa,

pretende

disponibilizar

acompanhamento técnico aos participantes.
Para tal está prevista a visita às hortas dos
participantes, para o esclarecimento de algumas

dúvidas e para a avaliação do cumprimento do
regulamento.

GINCANA AUTOMÓVEL – FONTOURA
26 ABRIL 2015
A comissão de festas de
São Gabriel, da freguesia
de Fontoura, promove no
dia 26 de abril uma
gincana automóvel.

Esta
iniciativa
será
realizada no recinto de São
Gabriel em Fontoura, com
a 1ª manga a iniciar-se às
10h30, a 2ª manga às 14h30 e a 3ª e última às
16h00.

OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA TRAVESSA DE
SANTO ANTÓNIO
Iniciaram-se as obras de requalificação do
caminho para assentamento de calçada à
Portuguesa, na Travessa de Santo António. Os
trabalhos a realizar são a escavação do caminho
para

nivelamento

e

posteriormente

o

assentamento de pedra.

A comissão irá ainda disponibilizar serviço de bar
e porco no espeto.
Não perca!! Participe!

Fonte: Junta de Freguesia de Fontoura

OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DA CALÇADA DE SÃO
PEDRO - VALINHA

Terminaram na semana passada as obras de
requalificação e beneficiação da Calçada de São
Pedro no lugar da Valinha.

Próximo transporte:
15 abril (4ª-feira)
29 abril (4ª-feira)

As obras consistiram na instalação de
encanamento para a condução das águas
pluviais e na requalificação da calçada.

DESPORTO
RESULTADOS C.C.D.R. FONTOURENSE
No passado fim de semana, as equipas do
C.C.D.R Fontourense participaram em mais uma
jornada do campeonato, com os seguintes
resultados:
Infantis:
Fontourense 4 – 5 SC Courense
Iniciados:
Fontourense 0 – 3 Limianos
Fonte: Junta de Freguesia de Fontoura

METEOROLOGIA

Contatos:
Junta de Freguesia de Fontoura

Telefone: 251824034 / 938662596
Email: fontouraviva@gmail.com

Coloque aqui
a sua notícia!!
HORÁRIO :
TODOS OS DIAS DAS 07H30 ÀS 15H30
5ª FEIRA DAS 19H00 ÀS 21H00

