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FEIRA SÃO GABRIEL | 17 MAIO |
No âmbito do programa de valorização e dinamização do setor agrícola, a freguesia
de Fontoura encontra-se já a organizar a segunda edição da Feira de São Gabriel.
Esta atividade, que irá decorrer no dia 17 de maio, no recinto do Santuário de São
Gabriel na freguesia de Fontoura, tem particular enfoque na mostra de produtos
regionais hortofrutícolas e artesanais, prevendo-se a participação de expositores
das mais diversas áreas. O programa da feira presume a realização de outras atividades paralelas,
como um concurso de fotografia, uma corrida cavalar e animação musical.

Quer participar e expor os seus produtos?
Contate-nos
Telefone: 251 824 034 / 93 8662596 | Email : fontouraviva@gmail.com

NOTÍCIAS
REENCONTRO COM A TRADIÇÃO DAS “MAIAS”
26 ABRIL
Com a aproximação do
mês de maio, a junta de
Fontoura, a Fundação
Arcanjo São Gabriel e o
grupo de “Jovens Fonte
d’Ouro”,
encontram-se
a
organizar
o
“Reencontro com a Tradição das “Maias”.
Pretende-se
estabelecer
um
encontro
intergeracional, na tentativa de fazer perdurar
tradições, como a elaboração das “Maias”.

SESSÃO DE ESCLARECIMENTO |APICULTURA|
A apicultura e a sua viabilidade económica no
meio rural, foi o tema da última sessão de
esclarecimento, que decorreu na sede da junta de

freguesia de Fontoura, na passada sexta-feira.
Deu-se particular destaque à temática da
modernização das tecnologias e das vantagens e
constrangimentos
técnicos
e
pessoais
relacionados com este tipo de atividade.

Esta foi mais uma iniciativa inserida no ciclo de
sessões que tem vindo a ser organizado pela
junta de freguesia de Fontoura.

Assim convidam-se os mais velhos a ensinar aos
mais novos a elaborar e colocar as maias nas
portas das suas casas.
O encontro será dia 26 de abril pelas 15h00 no
recinto de São Gabriel.
Convida-se ainda toda a população, a organizarse por grupos no sentido de elaborar uma Maia,
e expor durante o mês de maio na entrada dos
seus lugares, até ao dia 30 de Abril.

Fonte: Junta de Freguesia de Fontoura

GINCANA AUTOMÓVEL – FONTOURA
26 ABRIL 2015
Não perca, dia 26 de abril, com
inicio pelas 10h30, no recinto
de São Gabriel a Gincana
Automóvel.
A comissão de festas de São
Gabriel, disponibilizará serviço
de bar e porco no espeto.

TRABALHOS DE LIMPEZA NO MONTE DO
CARVALHO |ELABORAÇÃO DE CORTA-FOGOS|
Com a aproximação da época de incêndios,
tornou-se prioritário a realização de trabalhos de
limpeza do monte. Neste sentido iniciou-se a
limpeza das linhas de corta-fogo, como medida
de prevenção contra incêndios florestais.

AVISO AGRÍCOLA
MÉTODO DE COMBATE À JUNÇA
Na agricultura, a utilização de técnicas de
combate de infestantes é um tema de elevada
preocupação, tanto pelas questões ambientais
como financeiras.
O controlo mecânico aliado ao controlo químico
tem se refletido na melhor metodologia para o
combate ou diminuição da junça. O esquema
seguinte demonstra as principais técnicas a
Aplicação
adotar:
Lavragem

Gradagem

Cilindragem

Sementeira

Próximo transporte:
29 abril (4ª-feira)
13 maio (4ª-feira)

ALERTA – QUEIMAS E QUEIMADAS
Como medida de prevenção, se realizar queimas

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 8 – 3 Areosense – 2ª Fase |Série C|
Infantis:
Fontourense 1 – 5 Cerveira
Iniciados:
Areosense 4 – 0 Fontourense – Torneio Extra

METEOROLOGIA

Contatos:
Junta de Freguesia de Fontoura

Gradagem

Outras técnicas para a diminuição da junça:
•
Lavagem da maquinaria agrícola;
•
Lavragem a pouca profundidade;
•
Deixar a terra lavrada exposta ao sol durante
uma semana ou duas, antes de gradar, para secar
alguma junça.

Fonte: Junta de Freguesia de Fontoura

e queimadas, devem contatar sempre as
autoridades competentes, particularmente os
Bombeiros Voluntários de Valença ou a Junta de
Freguesia de Fontoura. Para evitar a saída dos
bombeiros para falsos incêndios.
Contatos:
Bombeiros Voluntários de Valença:
Telefone: 251 809 000
Junta de Freguesia de Fontoura:
Telefone: 251824034 / 938662596
Email: fontouraviva@gmail.com

Herbicida
Primextra
Gold

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

Coloque aqui
a sua notícia!!
HORÁRIO :
TODOS OS DIAS DAS 07H30 ÀS 15H30
5ª FEIRA DAS 19H00 ÀS 21H00

