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FEIRA DE SÃO GABRIEL – 15 AGOSTO
É já no próximo sábado, 15 de agosto, que se realiza a Feira de São
Gabriel, em Fontoura.
Para além da mostra de produtos regionais, hortícolas, produtos caseiros
e artesanato de várias zonas da região, irão decorrer outras atividades,
como o Almoço Convívio do Emigrante, a Apanha do Garnisé e um
Atelier de Expressão Plástica, organizado pelo Atelier de Férias –
Fontoura Viva.
As diferentes atividades irão decorrer em simultâneo à feira de produtos,
no recinto do Santuário de São Gabriel, prevendo-se o seu inicio pelas 09h00.
O Almoço convívio do Emigrante tem inicio marcado para as 13h00, seguido da Apanha ao
Garnisé pelas 15h00.

NOTÍCIAS

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.

Forme a sua equipa (5 elementos por equipa), e
venha participar na tradicional Apanha ao Garnisé.

FESTA EM HONRA DO ARCANJO GABRIEL
27, 28, 29 e 30 AGOSTO

zonas da localidade, que em muito têm
contribuído para o sucesso desta iniciativa.

As festividades em
honra do Arcanjo São
Gabriel, em Fontoura,
encontram-se
próximas,
estando
prevista para o último
fim de semana de
agosto, 27, 28, 29 e 30
de agosto.
Para além das comemorações religiosas, como a
procissão de velas, a missa campal e a majestosa
procissão acompanhada de sermão, a comissão
de festas de São Gabriel promove um vasto
leque de atividades, em que a animação não vai
faltar.
Venha assistir às atuações do Grupo Espaço, do
Grupo Delfim Júnior e Ympério Show e do Grupo
Kalhambeque, a decorrer nos dias 27, 28 e 30 de
agosto, respetivamente.
Para além dos arraias noturnos, não perca ainda,
o Concurso de Gado e a Corrida de gado Cavalar,
no dia 28 de agosto (sexta-feira) e a Gincana
Automóvel a decorrer no dia 29 de agosto
(sábado).
A comissão de festas disponibilizará serviço de
bar com almoços, jantares, petiscos e bebidas.
ATELIER DE FÉRIAS - FONTOURA VIVA

O Atelier de Férias – Fontoura Viva, continua a
desenvolver as suas atividades, de ocupação dos
tempos livres, de forma muito dinâmica e
didática.
Atualmente, este projeto conta com
participação de várias crianças, de diferentes

Como principais atividades ocupacionais
destacam-se a ida à praia, aulas de equitação e
caminhadas. As atividades culturais e recreativas,
têm também um papel fundamental nesta
organização, fomentando-se um maior contato
com a literatura, mais explorada na Hora do
Conto, e as atividades de expressão plástica e
musical.
Para o encerramento desta iniciativa perspetivase a realização de um festa de encerramento,
com o desenvolvimento de várias atividades,
onde o convívio e a animação não irão faltar.

Fonte: Atelier Férias – Fontoura Viva

ALMOÇO CONVÍVIO| TORNEIO DE FUTEBOL INTER-FREGUESIAS|

Na passada sexta-feira, dia 7 de agosto, a junta
de freguesia de Fontoura organizou um almoço
convívio, com todos os atletas participantes no
Torneio Inter-Freguesias, equipa masculina e
feminina, organizado pelo Sport Clube
Valenciano e no Torneio de FutSal InterFreguesias pela organização do Grupo
Desportivo Ganfeiense.

a

METEOROLOGIA

Contatos:
Junta de Freguesia de Fontoura

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

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

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

