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FEIRA DE SÃO GABRIEL | 17 MAIO 2015|
A Feira de São Gabriel, que irá decorrer no dia 17 de maio no recinto de São
Gabriel, já tem programa de atividades disponível.
Para além da venda de produtos hortofrutícolas e artesanais, os visitantes poderão
contar com a realização de uma corrida de gado cavalar, um concurso de fotografia,
com o tema “A Feira de São Gabriel” e ainda a tradicional Cagada da Vaca. A
animação musical ficará a cargo do grupo de bombos local os “Amigos do
Bombinho”. A comissão de festas de São Gabriel irá também organizar um almoço convívio, com a
confeção de uma feijoada tradicional.

Quer participar e expor os seus produtos?

Contate-nos: Telefone: 251 824 034 / 93 8662596 | Email : fontouraviva@gmail.com

NOTÍCIAS
CORRIDA DE GADO CAVALAR | FEIRA DE SÃO
GABRIEL| 17 MAIO 2015

No âmbito da Feira de
São Gabriel, e inserido
no plano de atividades
deste
evento,
a
organização encontrase a divulgar a Corrida
de Gado Cavalar.
Esta atividade que irá se realizar no recinto de
São Gabriel pelas 15h30, prevê a realização de
provas de passo travado e de galope, com a
atribuição de prémios até ao 10º e 14º lugar,
respetivamente.

CONCURSO DE FOTOGRAFIA | FEIRA DE SÃO
GABRIEL | 17 MAIO 2015

O concurso de Fotografia com o tema “A Feira de
São Gabriel”, tem como objetivo fotografar o
evento da feira de São Gabriel, em Fontoura.

A avaliação das fotografias a concurso será
efetuada de forma digital, através da rede social
Facebook, pela atribuição de Likes.
O dia para recolha das fotografias será no dia 17
de maio, devendo as fotografias ser enviadas até
ao final do dia 24 de maio, através do seguinte
contato de email: fontouraviva@gmail.com.
Convida-se toda a população a participar nesta
atividade e a votar na sua fotografia favorita.

REENCONTRO COM A TRADIÇÃO DAS “MAIAS”

No último fim de semana de Abril, e tendo como
pano de fundo a valorização e recuperação de
tradições antigas, organizou-se o “Reencontro com
a tradição das Maias” .
Esta atividade contou com a participação de
velhos e novos na elaboração de “maias” e na
perpetuação desta tradição.

Fonte: Letícia Bouçada

A organização promoveu ainda junto da
população, a criação de “maias” para as entradas
da freguesia, com o intuito de promover o
embelezamento da freguesia e a cooperação
entre a população.

AVISO AGRÍCOLA |MÍLDIO |
VINHA
As condições meteorológicas dos últimos dias
reúnem condições muito favoráveis para que se
dêem infeções primárias.
A Vinha, em especial as castas mais
desenvolvidas, já está a evoluir para botões
florais separados. Nesta fase, as infeções de
míldio podem atingir fortemente os cachos.
A previsão meteorológica aponta para
instabilidade, com chuva para os próximos dias.
Dada a quantidade de chuva caída no fim-desemana passado, recomenda-se tratamento,
encurtando o intervalo do último tratamento
para 6-7 dias. Pode dar preferência à utilização
de um fungicida com ação preventiva + curativa.
BATATEIRA
As condições são muito favoráveis para o
desenvolvimento da doença. Recomenda-se que
mantenha o batatal protegido com um fungicida
para o combate ao míldio da batateira.
Fonte: Avisos Agrícolas, circular nº7/20015

Próximo transporte:
13 maio (4ª-feira)
27 maio (4ª-feira)

Fonte: Letícia Bouçada

PASSEIO SÉNIOR 2015
COIMBRA – “CIDADE DO CONHECIMENTO”

É já no próximo dia 23 de Maio, pela organização
do Município de Valença em colaboração com as
juntas de freguesia, que se vai realizar o Passeio
Sénior, destinado aos idosos de Valença.
Este passeio tem como destino a cidade de
Coimbra, com visita ao Mosteiro de Santa Cruz –
Túmulo de S.Teotónio e o circuito turístico no
Paço das Escolas, zona da universidade.
Para terminar prevê-se um almoço e lanche com
animação na Quinta do Sobreiro.

METEOROLOGIA

Contatos:
Junta de Freguesia de Fontoura

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:
Benjamins:
Ponte da Barca 1 – 1 Fontourense – Jornada 3
Fontourense 16 – 0 OsTorreenses – Jornada 4
Infantis:
Melgacense 0 – 11 Fontourense – Jornada 25
Fontourense 2 – 6 Ancorense – Jornada 26
Iniciados:
AD Barroselas 2 – 0 Fontourense – Jornada 6
Fontourense 6 – 4 Darquense – Jornada 7

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

HORÁRIO :
TODOS OS DIAS DAS 07H30 ÀS 15H30
5ª FEIRA DAS 19H00 ÀS 21H00

