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TRANSPORTE SÉNIOR SOLIDÁRIO
De acordo com os dados da população residente dos Censos 2011, a
freguesia de Fontoura tem 179 residentes com 65 ou mais anos o que
corresponde a 23,83% da população total residente.
Assim, facilmente se percebe que muitos destes residentes se deparam
com inúmeras dificuldades nomeadamente no transporte.
A junta de freguesia de Fontoura não pode ficar alheia a essas dificuldades, cabendo-lhe um
importante papel na promoção da qualidade de vida, na igualdade de oportunidades e na
dignificação da condição humana dos Fontourenses.
O Transporte Sénior Solidário tem como objetivo assegurar à população mais idosa um meio de
transporte, para que se possa deslocar a Valença para consultas, tratamentos, ou por exemplo para
levantar as suas pensões de reforma, ir aos CTT, e outros serviços públicos, como as Finanças.
Este programa obedece a um regulamento específico, que pode ser consultado na Junta de Freguesia.
Este é um contributo que se considera necessário em tempos de forte crise, dentro das
limitações existentes, e inovar com um serviço único, que não serve de passeio, mas sim para
transportar quem realmente precisa.

NOTÍCIAS
SESSÃO DE APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA
“HORTA VIVA” - 6 FEVEREIRO 2015

Inserida
no
projeto
“Fontoura Viva” promovido
pela junta de freguesia de
Fontoura, vai-se realizar no
próximo dia 6 de fevereiro
a sessão de apresentação do programa “Horta
Viva”.
Com este programa pretende-se dar soluções
alternativas para a geração de rendimento direto
e indireto ao agregado familiar e, promover boas
práticas agrícolas, assentes nos princípios
básicos da agricultura sustentável, potenciando
o aumento da qualidade e da produtividade das
culturas instaladas, bem como a revitalização de
práticas culturais e tradicionais no âmbito da
agricultura familiar.
A sessão de apresentação do programa terá
lugar na sede da junta de freguesia pelas 20h30.

SESSÃO ESCLARECIMENTO - CAMPANHA SUBSIDIOS
AGRICOLAS 2015 – 20 FEVEREIRO 2015

No seguimento do ciclo
de
sessões
de
esclarecimento
promovidas pela junta
de
freguesia
de
Fontoura, vai-se realizar
a 5ª sessão com o tema
Subsídios
Agrícolas
2015.
Este tema revela-se de elevada importância, e
pretende-se com esta sessão esclarecer as
alterações às regras de atribuição de subsídios
agrícolas para o ano 2015. Para os
esclarecimentos a organização contará com o
apoio da AGRESTA e da CAP.
A sessão e aberta a toda a comunidade e terá
lugar na sede da junta pelas 19h00.

MATANÇA TRADICIONAL DO PORCO
22 FEVEREIRO 2015

LIMPEZA E REFLORESTAÇÃO
MONTE DO CARVALHO

A comissão de festas de
São Gabriel promove no
dia 22 de fevereiro um
almoço convívio, alusivo às
tradicionais matanças do
porco, pelas 13h00 no salão de festas de São
Gabriel.
O convite alarga-se à comunidade em geral,
mediante inscrição prévia.
Contatos: 965017646 / 963437534/ 924273117

Os trabalhos de limpeza e recuperação de uma
área do Monte do Carvalho, tiveram inicio no
mês de Janeiro. Esta área foi anteriormente
atacada pelos incêndios, prevendo-se a sua
reflorestação
com
espécies
arbóreas
autóctones.

FESTA DE CARNAVAL – FREGUESIA DE FONTOURA
14 FEVEREIRO 2015

Será num clima de muita alegria e animação, que
se realizará no dia 14 de fevereiro, pelas 22h00
a Festa de Carnaval, no Santuário de São Gabriel.

Estas ações para além de diminuírem o risco de
incêndio potenciam a proteção dos solos e dos
sistemas hídricos.
A
área
de
intervenção
corresponde
aproximadamente a 6 hectares, inseridos na
área de baldio da freguesia.

As comemorações contarão com música ao vivo
e um concurso de mascarados.
REQUALIFICAÇÃO DA CALÇADA DA
ARROTEIA E TRAVESSA DA ARROTEIA

Durante o passado mês de Janeiro foram
realizadas obras de requalificação no inicio da
Calçada da Arroteia e da Travessa da Arroteia.
Os trabalhos realizados consistiram no
levantamento da calçada para a regularização
do piso e instalação de uma ligação para a
correta condução das águas resultantes das
chuvas.

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:
Fontourense 1 – 4 Âncora Praia

Infantis:
Fontourense 16 – 1 Os Torreenses
Iniciados:
Areosense 5 – 3 Fontourense

METEOROLOGIA
Coloque aqui a
sua notícia!!
Contatos:
Junta de Freguesia de Fontoura

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

