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FIM DE SEMANA DA CULTURA E DO DESPORTO
No fim de semana de 25 e 26 de julho, irá realizar-se, pelo 4º
ano consecutivo, o Fim de Semana da Cultura e Desporto na
freguesia de Fontoura.
Este evento, organizado pela junta de freguesia, com o apoio
das organizações da freguesia, contará com a realização de
inúmeras atividades desportivas e culturais, como jogos de
futebol, com sessão de captação de jogadores pelo CCDR
Fontourense, aulas de zumba e aeróbica, jogos tradicionais e
ainda um atelier musical, que privilegiará o contato com
diversos instrumentos musicais. Irá ainda realizar-se uma
caminhada pela freguesia, onde se poderão observar, no
percurso, diversos pontos de interesse.
Estas atividades irão decorrer no recinto do Santuário de São
Gabriel, com exceção dos jogos de futebol, que decorrerão nas instalações do CCDR Fontourense.

NOTÍCIAS
FEIRA DE SÃO GABRIEL
AGOSTO 2015
No próximo mês de
agosto vai-se realizar a
3ª edição da Feira de
São Gabriel.
Tal como nas edições
anteriores, pretendese promover a mostra
de produtos locais,
prevendo-se a partici-

Se quiser participar neste certame, e expor os
seus produtos, contate-nos!

Quer participar
e expor os seus
produtos?
Contate-nos

-pação de expositores de várias zonas da região.

Telefone: 251 824 034 | 938 662

O objetivo principal desta feira é a divulgação de
produtos caseiros e do que melhor se faz e existe
nesta região.

596 Email :
fontouraviva@gmail.com

OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DA ENTRADA DA RUA
DA ROCHA
Iniciaram-se os trabalhos de beneficiação da

entrada da Rua da Rocha.
Os trabalhos preveem
requalificação da calçada.

a

realização

da

ao desenvolvimento da doença. Até ao pintor
existe risco de novas contaminações.
Recomenda-se que trate de novo a vinha,
procurando atingir bem os cachos.
Fonte: Aviso Agrícola – Circular nº 12/ 2015

ÍNICIO DO PERIDO CRITICO

Fonte: Junta de freguesia de Fontoura

AVISO AGRÍCOLA - VINHA

Míldio
Em geral, as vinhas apresentam poucos sintomas
de ataque de míldio. A partir do meio de junho,
as condições não têm sido favoráveis ao
desenvolvimento desta doença. Apenas muito
localizadas, poderão ter ocorrido infeções
secundárias nos locais em que ocorreram
chuviscos e havia manchas de míldio na vinha.
Para os próximos 10 dias, o IPMA prevê a
continuação de tempo quente, sem chuva, mas
alguns dias com nebulosidade. Esta situação faz
com que baixe o risco de desenvolvimento do
míldio.
Não há necessidade de tratar, até que seja
prevista a ocorrência de chuva.
Oídio
As condições meteorológicas têm sido favoráveis

“Tenha em atenção que durante o Período
Crítico nos espaços florestais e agrícolas não é
permitido(a):
• fumar, fazer lume ou fogueiras;
• fazer queimas ou queimadas;
• lançar foguetes e balões de mecha acesa;
• fumigar ou desinfestar apiários, salvo se os
fumigadores estiverem equipados com
dispositivos de retenção de faúlhas; e
• a circulação de tratores, máquinas e
veículos de transporte pesados que não
possuam extintor, sistema de retenção de
fagulhas ou faíscas e tapa chamas nos tubos
de escape ou chaminés.”

Fonte: ICNF

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

Coloque aqui a sua

METEOROLOGIA

notícia!!

Contate-nos!!
Contatos:
Junta de Freguesia de Fontoura

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

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

