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IIª TRATORADA
PERÍCIA DE TRATORES E SARDINHADA
A comissão de festas de São Gabriel, e a junta de freguesia
de Fontoura, organizam, no dia 28 de junho, a II Tratorada.
Esta atividade conta com um programa muito atrativo, com
bênção e desfile dos tratores pela freguesia, prevendo-se
ainda a realização de uma perícia de tratores com reboque.
No final, a organização promove a realização de uma
sardinhada .
O programa inicia-se com a realização da missa, pelas 9h00
na igreja paroquial de Fontoura, de onde partirá o desfile dos
tratores pela freguesia.
O restante programa decorrerá no recinto do santuário de
São Gabriel.

NOTÍCIAS
ANIVERSÁRIO - LIGA DOS AMIGOS DE VALENÇA
LISBOA

ATELIER FÉRIAS - FONTOURA

A Liga dos Amigos de Valença, em Lisboa, em
comemoração do seu 33º aniversário organizou ,
no dia 7 de junho, um almoço convívio com a
comunidade valenciana.
O Grupo de Bombos “Amigos do Bombinho”, da
freguesia de Fontoura, integraram as
comemorações, sendo os responsáveis pela
animação musical do evento, com a grandiosa
atuação de bombos e tocadores de concertina.

Teve inicio, no dia 15 de junho, o atelier de
férias, com o apoio da junta de freguesia de
Fontoura.
Com este programa de atividades pretende-se
dar um acompanhamento mais próximo às
crianças durante o período de férias escolares,
proporcionado experiências diversificadas e
contribuindo para a ocupação dos seus tempos
livres.

Fonte: “Amigos do Bombinho”

LIMPEZA DAS BERMAS
Iniciaram-se os trabalhos de limpeza geral das
bermas nas vias e caminhos da freguesia.

PEDITÓRIO
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE
VALENÇA
Informa-se que durante o mês de junho,
dia 20 de junho irá realizar-se um
peditório a favor dos Bombeiros
Voluntários de Valença.
AVISO AGRÍCOLA
ALFINETE (BICHA AMARELA)

Fonte: Junta de freguesia de Fontoura
COLOCAÇÃO TORNEIRAS NOS FONTANÁRIOS
Procedeu-se à colocação de torneiras nos
fontanários públicos da freguesia.
Ressalva-se a existência de casos, em que a
colocação de torneiras não se realizou, por se
aguardar regularização por parte dos serviços
municipais.

Durante o verão, devem ser tomadas medidas
preventivas, que prejudiquem a postura dos ovos
deste inseto, diminuindo assim as populações
desta praga de difícil controlo. O trabalho do solo
superficial (sacha, passagem com grade de molas)
realizado no momento da postura (junho - julho)
permite trazer para a superfície os ovos e as
pequenas larvas do alfinete, que são eliminados
ao serem expostos ao calor.

CASTANHEIRO
VESPA DAS GALHAS
Alerta-se
que é contra-indicada, ineficaz e
proibida a aplicação de qualquer inseticida contra
esta nova praga dos castanheiros.
Fonte: Avisos Agrícolas, circular nº10A/2015

Próximo transporte:
24 junho (4ª-feira)
08 julho (4ª-feira)

DESPORTO
RESULTADOS C.C.D.R. FONTOURENSE

Fonte: Junta de freguesia de Fontoura

METEOROLOGIA

No passado fim de semana, as equipas do C.C.D.R
Fontourense participaram num torneio em
Paredes de Coura, com os seguintes resultados:
Iniciados: : 14/06/2015 (domingo)
4º lugar
Benjamins : 13/06/2015 (sábado)
5º lugar

Contatos:
Junta de Freguesia de Fontoura

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

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

