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ATL FÉRIAS FONTOURA VIVA
A freguesia de Fontoura, ao cuidado das suas entidades e
organizações de carater lúdico, organiza um ATL de Férias
denominado “Fontoura Viva”.

Esta atividade, direcionada a crianças entre os 3 e os 12 anos,
decorrerá entre o período de 15 de junho a 28 de agosto, com
horário previsto entre as 9h00 e as 17h00.
Do variado leque de atividades propostas, destacam-se as saídas
para a praia, a visita ao aquamuseu, a realização de jogos
tradicionais, a equitação e atividades relacionadas com as artes
plásticas.
Para participar deve proceder à inscrição até dia 10 de junho.
* Note-se que a aprovação desta atividade está condicionada a um número mínimo de
inscrições.

NOTÍCIAS
PROGRAMA HORTA VIVA

LEILÃO DE LENHA
O
Programa
Horta
Viva
organizado pela
junta
de
freguesia
de
Fontoura, tem

contribuído para um maior contato entre os
corpos decisores e os agricultores, permitindo
conhecer as dificuldades inerentes a este setor.

No próximo domingo dia 14 de junho irá
realizar-se um leilão de lenha promovido
pela junta de freguesia. O leilão irá
decorrer junto da casa do Eduardo das
piscinas, junto ao eucalipto grosso no
final da missa de domingo.
PEDITÓRIO

Neste período encontram-se a ser realizadas as
visitas técnicas às hortas participantes neste
programa, contando-se já a 2ª visita.

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE
VALENÇA

A 3ª visita às hortas encerra o programa de
atividades do Programa Horta Viva, tendo a 1ª
edição do programa, data prevista de
finalização durante o mês de agosto.

Informa-se que durante o mês de junho
irá realizar-se um peditório a favor dos
Bombeiros Voluntários de Valença.

ABATE DE ÁRVORES DOENTES OU COM SINAIS DE
DECLÍNIO

De acordo com as notificações dadas pelo ICNF,
relativas ao abate de árvores doentes ou com
sinais de declínio, procedeu-se à remoção dos
exemplares de pinheiro que apresentavam sinais
de doença ou secos.

AVISO AGRÍCOLA
|TRAÇA DA UVA |

De forma geral, não é necessário fazer
tratamentos durante a primeira geração da
traça, que decorre ainda. No entanto, deve
proceder à estimativa do risco, observando 100
cachos (2 por videira em 50 videiras). Se nos
100 cachos observados, encontrar, no total,
mais de 100 glomérulos (ninhos) de traça, e
apenas nesta condição, deverá fazer um
tratamento com um inseticida homologado. No
Modo de Produção Biológico é autorizada a
utilização de inseticidas à base de azadiractina
(ALIGN, FORTUNE ASA), Bacillus thuringiensis
(BELTHIRUL, PRESA, TUREX, SEQURA) e
spinosade (SPINTOR, SUCCESS).

Fonte: Junta de freguesia de Fontoura
OBRAS BENEFICIAÇÃO | RUA DE SÃO JOSÉ|
Encontram-se em desenvolvimento as obras de
requalificação da rua de São José.
Os trabalhos consistem na colocação de calçada
à portuguesa.

Fonte: Avisos Agrícolas, circular nº9/2015

Próximo transporte:
10 junho (4ª-feira)
24 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:
Iniciados:
Fontourense 0 – 0 UD Moreira – Jornada 8
UD Lanheses 3 – 1 Fontourense – Jornada 9

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

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

