O PERICO

de FONTOURA
Folha informativa FEVEREIRO Nº 2/15

SESSÃO ESCLARECIMENTO SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS 2015
O ciclo de sessões de esclarecimento, organizado e promovido pela
junta de freguesia de Fontoura, contou com mais uma sessão, desta
vez sobre o tema dos subsídios agrícolas para o ano 2015.
A sessão realizou-se no passado dia 20 de fevereiro e contou com o
apoio de técnicos da CAP (Confederação dos Agricultores de Portugal)
e da AGRESTA - Associação de Agricultores do Minho, para o esclarecimento das novas regras de
atribuição de subsídios e apoios para a campanha de 2015.
Os principais temas abordados foram os referentes aos Pagamentos Diretos e ao PDR 2020. Houve
ainda espaço para o esclarecimento de dúvidas relativas às alterações do IVA e do IRS na
agricultura. A sessão contou com a presença de cerca de 50 pessoas.

A junta de freguesia de Fontoura, presta apoio e esclarecimentos nas
candidaturas aos Subsídios Agrícolas.
Contate-nos!!!
O período de candidaturas decorre entre o início de Março e meados de Maio

NOTÍCIAS
SESSÃO DE APRESENTAÇÃO PROGRAMA “HORTA
VIVA”

O Programa "Horta Viva"
apresentado, no passado
dia 6 de fevereiro
pretende a revitalização
e o regresso às hortas tradicionais, utilizando
metodologias e técnicas em que a salvaguarda do
ambiente será uma prioridade.
Este programa conta já com um número
representativo de participantes, que revelaram
particular interesse na aquisição de novos
conhecimentos
para a realização de uma
agricultura assente em boas práticas agrícolas.
O espaço para a criação de hortas é da
responsabilidade dos participantes, existindo no

entanto um espaço, gerido pela junta de
freguesia, que irá funcionar como horta modelo,
podendo ser objeto de visitação pela comunidade
em geral.
Os
trabalhos
irão
decorrer
com
o
desenvolvimento de formações, tendo como data
prevista de início o dia 7 de Março.

TRANSPORTE SÉNIOR SOLIDÁRIO

Aos interessados reforçamos a
existência
do
programa
Transporte Sénior Solidário.
Este programa que visa assegurar o transporte à
população mais idosa, ocorre quinzenalmente às
quartas-feiras. A inscrição deve ser feita na
quinta-feira anterior entre as 11h00 e as 13h00,
através dos seguintes contatos 938662596 /
251 824034.

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA O BAR
CAMPO DE FUTEBOL C.C.D.R. FONTOURENSE

Realizou-se nas infraestruturas do
C.C.D.R. Fontourense obras de
construção de uma cobertura na
zona do bar.
Estes trabalhos têm como objetivo conferir um
maior conforto aos adeptos na hora de dar apoio
aos atletas da nossa equipa.

OBRAS CEMITÉRIO

No cemitério realizaram-se obras de construção
de três novas sepulturas, bem como obras de
manutenção e recuperação de alguns passeios
e de jazigos que se encontravam desnivelados.

Fonte: Junta de Freguesia de Fontoura

OBRAS LUGAR DA PEREIRA
SANEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS

No início do lugar da Pereira, junto ao Jardim de
Infância do Bárrio, realizaram-se obras de
manutenção do saneamento de águas pluviais.
Foi feito o levantamento da calçada e posterior
nivelamento. Realizou-se ainda a ligação da vala
de escoamento de águas ao aqueduto.

Fonte: Junta de Freguesia de Fontoura

Fonte: Junta de Freguesia de Fontoura

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 – 5 Ancorense
Infantis:
Fontourense 2 – 9 AD Campos
Iniciados:
Fontourense 0 – 3 Limianos

METEOROLOGIA

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

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

