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VOTO DE PESAR 

PELO FALECIMENTO DE MÁRIO FONTAN 

Faleceu Mário António Cabeça Marques Fontan, figura sempre ligada à Póvoa de Santa Iria, 
onde vivia desde muito jovem e onde teve um papel relevante no desenvolvimento do 
associativismo e no Poder Local. 

Mário Fontan era conhecido como um cidadão interventivo pelo bem-estar de todos. Com um 
extraordinário espírito de solidariedade, mas com uma enorme firmeza na luta pelos ideais da 
liberdade e da defesa dos direitos dos trabalhadores e do povo. 

Pertenceu à Assembleia de Freguesia da Póvoa de Santa Iria, integrou diferentes direções no 
Movimento associativo, nomeadamente na Cercipóvoa, onde foi sempre um grande defensor 
do apoio às pessoas com deficiência e dos seus direitos, na Associação Popular de Apoio à 
Criança onde ainda pertencia aos seus órgãos sociais e no União Atlético Povoense, no qual foi 
atleta e treinador de futebol, sendo acarinhado por todos como bem o expressaram na hora do 
adeus. 

Mário Fontan era ainda um destacado militante comunista com uma intensa atividade, tendo 
pertencido à Comissão de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e à Comissão Concelhia de Vila 
Franca de Xira, do PCP. 

 

Pelo expresso, a Assembleia de Freguesia, reunida em sessão ordinária de 17 de abril de 2019, 
manifesta o seu mais profundo pesar, enviando à família as suas mais sentidas condolências. 
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