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FEIRA DE SÃO GABRIEL – 20 DEZEMBRO
Realiza-se a 20 de dezembro a 4ª edição da Feira de São Gabriel. Tal
como nas edições anteriores, promove-se a mostra de vários produtos
regionais, desde hortícolas e produtos caseiros ao artesanato local.
No decorrer do certame, prevê-se a realização de outras atividades,
como o Concurso de Doces de Natal e a entrega de prémios do 2º
Concurso de Presépios Coletivos, contando-se ainda com a realização
do Almoço Sénior de Natal.
Não perca também a atuação do grupo de bombos “Amigos do Bombinho” e do grupo
de música popular “Ré Maior”.
As atividades irão decorrer no recinto de São Gabriel, em Fontoura, entre as 09h00 e as
17h00.

APROVEITE!!
FAÇA AS SUAS COMPRAS DE NATAL

NOTÍCIAS
Traga o seu doce e faça parte desta
festa!!!

Já se encontra em exposição, pelo 2º
ano consecutivo a mostra de presépios
coletivos da freguesia de Fontoura.
Visite-nos!!

ALMOÇO SÉNIOR DE NATAL
A Junta de freguesia de Fontoura, organiza o
Almoço Sénior de Natal, para comemoração das
festividades natalícias junto da sua população. O
almoço terá lugar no salão de festas de São
Gabriel , no dia 20 de dezembro, pelas 13h00,
inserido no programa da Feira de São Gabriel.

a limpeza de bermas, recolha de resíduos e terra,
limpeza de caminhos e acessos florestais e obras
de requalificação do edifício do Jardim de Infância
do Bárrio e do campo de futebol do C.C.D.R.
Fontourense.

Fonte: Junta de freguesia de Fontoura

Ementa:
Sopa de legumes
Bacalhau assado na brasa
Rabanadas e Bolo Rei
Café
DISSEMINAÇÃO DO ESCARAVELHO-DA-PALMEIRA
A Junta de Freguesia de Fontoura, procedeu no
passado mês de Novembro, à aplicação de
tratamentos fitossanitários, nas palmeiras situadas
no jardim da freguesia, infestadas com o
Escaravelho-da-Palmeira.
Alerta-se a população da obrigatoriedade de
arranque e destruição de palmeiras infestadas
com esta praga.

PROGRAMA HORTA VIVA
A junta de freguesia de Fontoura promove pelo
segundo ano consecutivo o Programa Horta Viva.
Vamos juntos manter a tradição das hortas
familiares. Este ano apenas são possíveis inscrições
a pessoas que não participaram na 1ª edição.
Mais informações brevemente, contacte a junta de
freguesia.
Visite-nos!!

Fonte: Junta de freguesia de Fontoura

SESSÃO DE ESCLARECIMENTO
PROTEÇÃO E REABILITAÇÃO DE POVOAMENTOS FLORESTAIS

No passado dia 28 de
novembro, realizou-se na sede
da junta de freguesia de
Fontoura, uma sessão de
esclarecimento
sobre
a
proteção e reabilitação de
povoamentos florestais, mais
concretamente ações de

Fonte: Junta de freguesia de Fontoura

OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO
Nos últimos meses dos variados trabalhos
realizados pela junta de freguesia de Fontoura,
atribui-se particular destaque ás obras de
requalificação de caminhos, com a colocação de
calçada e melhoramento de acessos a habitações,

arborização e beneficiação abordando-se
principais oportunidades de financiamento.

METEOROLOGIA

Contatos:
Telefone: 251824034 / 938662596
Junta de Freguesia de Fontoura Email: fontouraviva@gmail.com

as

Próximo transporte:
9 dezembro (4ª-feira)
23 dezembro (4ªfeira)
HORÁRIO :
TODOS OS DIAS DAS 07H30 ÀS 15H30
5ª FEIRA DAS 19H00 ÀS 21H00

