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FEIRA DE SÃO GABRIEL | 17 MAIO 2015|
No passado domingo, 17 de maio, realizou-se a 2ª edição da Feira de São Gabriel.
Este evento, que pretende a revitalização dos ativos endógenos da região contou com
um vasto leque de expositores e visitantes, que em clima de festa e muita animação
puderam contatar com a população de Fontoura, com os alimentos e produtos da
terra.
Este evento contou ainda com a realização de uma corrida de gado cavalar, com 14
participantes na corrida aos prémios a galope e 3 para os prémios de passo travado.
As entidades e organizações da freguesia, como o grupo de bombos “Amigos do Bombinho”, e o Grupo
de Jovens “Jovens Fonte D’Ouro”, animaram a festa com as suas performances e atividades
tradicionais. A comissão de festas de São Gabriel, ficou encarregue da organização do almoço, que
teve como ementa feijoada à transmontana, disponibilizando ainda uma grande variedade de petiscos
locais.

A junta de freguesia de Fontoura, como entidade organizadora, agradece a todos os intervenientes,
pela participação nesta atividade e pela divulgação do nome de Fontoura.

NOTÍCIAS
CONCURSO DE FOTOGRAFIA | “A FEIRA DE SÃO
GABRIEL” |

Encontra-se a decorrer até
ao dia 24 de maio o
período de entrega das
fotografias candidatas ao
concurso de fotografia “ A
Feira de São Gabriel “.
A participação neste concurso é aberta a toda a
comunidade, devendo enviar uma fotografia da
Feira de São Gabriel para o contato de email:
fontouraviva@gmail.com.
As fotografias a concurso serão publicadas
online na página do facebook da freguesia de
Fontoura, sendo avaliadas pela atribuição do
maior número de Gostos (Likes).
Para saber mais contate-nos
Telefone: 251824034 / 938662596
Participe!!

PROGRAMA HORTA VIVA

O Programa Horta Viva, organizado pela junta de
freguesia de Fontoura, segue com as suas
atividades, encontrando-se neste momento a ser
realizadas as visitas técnicas às hortas
participantes neste programa.
Como primeiros resultados foi possível verificar,
na visita às hortas, a adoção de técnicas,
aconselhadas em formação, mais amigas do
ambiente e de melhoramento da qualidade da
produção.
Este acompanhamento para além de verificar o
cumprimento do regulamento, pretende apoiar
tecnicamente os agricultores no esclarecimento
de dúvidas e na tomada de decisão.

OBRAS BENEFICIAÇÃO | TRAVESSA DE SANTO
ANTÓNIO |

No passado mês de abril deram-se como
terminadas as obras de beneficiação da Travessa
de Santo António.

AVISO AGRÍCOLA |ANTRACNOSE EM CICAS
(PALMEIRAS) |
Nesta altura do ano começam a ser visíveis
muitas cicas (Cycas revoluta) com manchas de
cor amarelada, que depois evoluem para
castanho e castanho-escuro. É uma doença
muito vulgar nesta região, de elevada humidade
relativa do ar e chuvas frequentes.
Como medidas preventivas, recomenda-se que,
ao regar estas plantas, evite molhar as folhas.
Plante as palmeiras espaçadas, de modo a
permitir uma boa circulação do ar entre elas.
Deve também cortar e queimar as folhas
afetadas e irrecuperáveis.
Em Portugal não estão homologados fungicidas
para o combate a esta doença. No entanto,
tratamentos experimentais mostraram a eficácia
da aplicação preventiva de fungicidas à base de
cobre (hidróxido).

Fonte: Junta de freguesia de Fontoura
OBRAS BENEFICIAÇÃO | RUA DA ROCHA|

Fonte: Avisos Agrícolas, circular nº7/20015

Tiveram início dia 18 de maio, as obras de
beneficiação de um troço da Rua da Rocha.
Os trabalhos preveem a colocação de calçada em
parte do traçado desta rua.

Próximo transporte:
27 maio (4ª-feira)
10 junho (4ª-feira)

DESPORTO
RESULTADOS C.C.D.R. FONTOURENSE

Fonte: Junta de freguesia de Fontoura

METEOROLOGIA

Contatos:
Junta de Freguesia de Fontoura

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:
Meadela 1 – 1 Fontourense – Jornada 5
Fontourense 5 – 1 ADECAS – Jornada 6
Infantis:
Valenciano 1 – 3 Fontourense – Jornada 27
Fontourense 8 – 1 Friestense – Jornada 28

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

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

