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FEIRA DE SÃO GABRIEL – 15 AGOSTO
Dia 15 de agosto, vai-se realizar a 3ª edição da Feira de São Gabriel, em
Fontoura.
Tal como nas edições anteriores, pretende-se promover a mostra de
produtos locais, prevendo-se a participação de expositores de várias
zonas da região.
É ainda neste dia que se comemora a Festa do Emigrante, com a
realização de um almoço convívio, promovido pela comissão de festas de
São Gabriel.
Se quiser participar neste certame, e expor os seus produtos, contate-nos!

Quer participar e expor os seus produtos?
Contate-nos
Telefone: 251 824 034 | 938 662 596 Email : fontouraviva@gmail.com

NOTÍCIAS
FIM DE SEMANA DA CULTURA E DO
DESPORTO

Contou-se ainda com a presença e
participação de crianças que integram o
No passado fim de projeto Summer Kids da equipa do RSI de
semana, 25 e 26
Valença, que contribuíram para o sucesso
de julho, realizou-se o Fim de Semana da destas atividades, que decorreram num
Cultura e Desporto na freguesia de ambiente de animação e muito convívio.
Fontoura.
Este evento, contou, com a realização de
atividades desportivas e culturais, tais como,
jogos de futebol, com sessão de captação
pelo CCRD Fontourense, com uma
demonstração de dança pela escola de
dança Style Dance de Valença e com um
atelier musical, pela Associação Musical de
São Pedro da Torre, entre outras.

Fonte: Junta de Freguesia de Fontoura

PROGRAMA HORTA VIVA
ENTREGA DE PRÉMIOS

No âmbito do Programa
Horta Viva organizado
pela junta de freguesia
de Fontoura, com vista
a incentivar o regresso ao cultivo das hortas
familiares, realizou-se no passado domingo, 26
de julho, a entrega dos prémios de participação
a todos os intervenientes do programa.
Desta forma, dá-se por encerrada a 1ª edição
deste programa, que teve resultados muito
satisfatórios, prevendo-se a realização de novas
edições.

ALMOÇO CONVÍVIO DO EMIGRANTE
15 AGOSTO
Para as comemorações da Festa do Emigrante,

em Fontoura, no dia 15 de agosto, a comissão de
festas de São Gabriel promove a realização de
um almoço convívio do emigrante, que irá
decorrer no salão de festas de São Gabriel pelas
13h00.

Para participar deve proceder à sua inscrição
através dos seguintes contatos:
António: 965017646
Aniceto: 924273117

Fonte: Junta de freguesia de Fontoura

OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DA ENTRADA DA RUA
DA ROCHA
Encontram-se em realização os trabalhos de

beneficiação da entrada da rua da Rocha, com a
colocação de calçada.

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

Coloque aqui a sua
Fonte: Junta de freguesia de Fontoura

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

