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CARTA DE TRATOR |Curso de manobrador de máquinas agrícolas e florestais|
A junta de freguesia de Fontoura informa que se encontram abertas as inscrições
para o curso de Manobrador de máquinas agrícolas e florestais (equivalente à carta
de trator – licença de condução de máquinas agrícolas), de 16 horas, distribuídas
por dois sábados, que será lecionado pela empresa Planeta Informático na
freguesia de Fontoura, com um custo total de 150€.
A realização das inscrições deverá ser feita nas instalações da junta de freguesia de
Fontoura até ao dia 9 de julho, com apresentação do nome e contato telefónico.
Aproveite a oportunidade!! Com a atualização da legislação a formação para a obtenção
de carta de trator implica a comparência de 900 horas de formação.

NOTÍCIAS
ATELIER FÉRIAS – FONTOURA VIVA 2015

Encontra-se a decorrer até
28 de agosto o programa de
atividades – ATL FÉRIAS,
Fontoura viva.
Com este programa de
atividades, que conta com o
apoio da freguesia de

participantes um maior contato com a terra. Esta
ação consistiu na criação de uma horta, ficando à
responsabilidade do grupo a manutenção da
mesma.

Fontoura,
pretende-se
dar
um
acompanhamento mais próximo às crianças
durante o período de férias escolares, através de
experiências únicas e divertidas. Contribuindo
ainda para colmatar as dificuldades de alguns
pais na ocupação dos filhos durante o período
de férias escolares.
Como principais atividades destacam-se as
deslocações à praia, 2 a 3 vezes por semana,
equitação e outras atividades de caráter lúdico e
artístico.
Destaca-se ainda a realização do Dia do Campo,
que teve como objetivo proporcionar às crianças

Fonte: Junta de freguesia de Fontoura

II TRATORADA - FONTOURA

OBRAS DE BENEFICIAÇÃO
Rua da Rocha e Rua de São José

No dia 28 de junho, realizou-se a 2ª
Tratorada com perícia de tratores, da
freguesia de Fontoura.

Terminaram as obras de beneficiação da Rua São
José e da Rua da Rocha.

Esta atividade contou com, para além da
bênção dos tratores, um desfile de tratores
pela freguesia, e um número alargado de
condutores.

As obras consistiram na beneficiação do piso da
calçada, e na condução das águas bravas.

A comissão de festas de São Gabriel, para
finalização da atividade preparou uma
sardinhada, que decorreu em clima de festa
e muita animação.
Rua de São José

Rua da Rocha
Fonte: Junta de freguesia de Fontoura
COMUNICADO DE FALECIMENTO

Comunica-se o falecimento de António
Rodrigues Pinto dos Santos, nascido a 1701-1938, natural da freguesia da Vela,
Concelho da Guarda.
Faleceu a 07-06-2015, tendo sido sepultado
na freguesia de Fontoura.
METEOROLOGIA

Contatos:
Junta de Freguesia de Fontoura

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

Próximo transporte:
08 julho (4ª-feira)
22 julho (4ªfeira)

Coloque aqui a
sua notícia!!

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

