O PERICO

de FONTOURA
Folha informativa Março Nº 4/15

ANÁLISE DE ÁGUAS

A junta de freguesia de Fontoura procedeu à análise da água de 11
fontes da freguesia.
Os resultados obtidos indicam a qualidade da água para consumo
humano, de acordo com os valores paramétricos do Decreto-Lei nº
306/2007 de 27/08.

De acordo com os resultados , seis das fontes analisadas apresentam
valores paramétricos abaixo dos valores limite, sendo por isso a água considerada própria para
consumo humano. No entanto, as restantes fontes por apresentarem valores paramétricos acima dos
valores limite estipulados, foram classificados como pontos de água impróprios para consumo
humano, tendo como principal motivo a presença de bactérias coliformes.
Própria para Consumo

Imprópria para Consumo

Fonte Chão da Arroteia

Fonte da Velha

Fonte do Monte

Fonte de Vinhais

Fonte de Prado

Fonte de Gontumil

Fonte da Rua

Fonte do Guardal

Fonte do Covelo

Fonte de Rio Torto

Fonte do Linho

NOTÍCIAS
JARDIM DE ERVAS AROMÁTICAS
|Comemoração do Dia Mundial da Árvore|

No dia 23 de março, no âmbito da
comemoração do dia Mundial da Árvore, a junta
de freguesia de Fontoura e o Jardim de Infância
do Bárrio, promoveram a realização de um minijardim de ervas aromáticas na antiga escola
primária, que contou com a participação das 14
crianças.
Esta atividade contribuiu para sensibilizar as
crianças para a importância da gestão dos
recursos naturais. As crianças puseram as “mãos
na massa”, contataram com as plantas, e vão
ficar responsáveis pela manutenção do jardim.
Para além da plantação, fez-se ainda a sementeira

de dois canteiros que permitirá aos alunos
acompanhar todo o processo de germinação das
plantas.

Fonte: Junta de Freguesia de Fontoura

Próximo transporte:
1 abril (4ª-feira)
15 abril (4ª-feira)

PASSEIO DA PRIMAVERA
Grupo de Jovens “Fonte D’ouro”
No passado domingo, dia 22 de março, pela
organização do Grupo de Jovens “Fonte D’ouro”,
realizou-se o Passeio da Primavera.
Esta iniciativa, para dar as boas vindas à
No próximo dia 17 de abril, pelas 19h30, no Primavera, promoveu a realização do trilho
âmbito do ciclo de sessões, organizado pela junta pedestre
“O caminho dos Mortos” e a
de freguesia de Fontoura, vai se realizar a sessão confraternização entre os participantes no
de esclarecimento sobre a temática da apicultura. Parque do Sr. dos Passos para um piquenique.
Especificamente, pretende-se apresentar um
conjunto de informação relativa quer ao
enquadramento legal da atividade apícola , quer
às técnicas e métodos de apicultura sustentável,
tanto no que se refere à sustentabilidade
económica como à ambiental.
Participe!!! Não perca a oportunidade de saber
um pouco mais sobre esta atividade.
2ª SESSÃO DE FORMAÇÃO
PROGRAMA HORTA VIVA

No dia 21 de março, na
sede da junta de
freguesia de Fontoura,
realizou-se a segunda
formação do Programa Horta Viva. A planificação
da horta, e a associação e rotação de culturas,
foram os temas explorados nesta sessão.
O ciclo de sessões terminará com a terceira
formação, prevista para o dia 11 de Abril.
VIA SACRA
Grupo de Jovens “Fonte D’ouro”
O Grupo de Jovens “Fonte D’Ouro”, como já tem
sido habitual em anos anteriores, irá realizar na
sexta-feira santa, dia 3 de abril, a Via Sacra.
O exercício da via sacra, será no recinto de São
Gabriel, pelas 21h30.

METEOROLOGIA

Contatos:
Junta de Freguesia de Fontoura

ÚLTIMOS DIAS
PROGRAMA VIDA ATIVA E CURSO DE INFORMÁTICA
PARA SÉNIORES

O período de inscrições para o programa vida
ativa e o curso de informática para séniores
está a terminar.
INSCREVA-SE!!!
PROGRAMA VIDA ATIVA (ginástica e piscina)
Inscrições até 3 de abril
CURSO DE INFORMÁTICA PARA SÉNIORES
Inscrições até 31 de março

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:
UD Moreira 5 – 2 Fontourense
Infantis:
Fontourense 4 – 5 SC Courense
Iniciados:
Fontourense 0 – 3 Limianos

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

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

