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Recreativa e Cultural da Urgueira pretende requalificar
fonte da aldeia
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A requalificação da fonte existente na aldeia é a principal obra que a União Recreativa e Cultural da
Urgueira pretende realizar este ano, prevendo-se a sua inauguração ainda durante este primeiro
trimestre. “Trata-se de um símbolo da aldeia”, frisou na última Assembleia Geral da colectividade,
Avelino Figueiredo, aquando da aprovação do plano de actividades e orçamento para o corrente ano,
garantindo que a requalificação da fonte “será mesmo efectuada”. Entretanto, o presidente da direcção
da colectividade, desafiou os presentes para que futuramente, se proceda também à recuperação do
antigo coreto, “não pela falta que faz, mas pelo que significa, pelo simbolismo para a aldeia”, sustentou.
Recordando que o mesmo foi “desvirtuado com a arrecadação”, o dirigente propôs que lhe seja dada
“dignidade”, de modo “a embelezar o recinto da festa”, secundou. Por seu turno, Rui Franco, afirmando
que “esta casa tem chegado de forma brilhante às grandes realizações”, referiu em seguida, aludindo á
aprovação do relatório e contas do ano transacto, que, “nem sempre tudo o que se aprova numa
assembleia se traduz na realidade mas aqui verificamos que tudo o que foi importante para a terra foi
realizado”. “Isso é extraordinário”, declarou o presidente da Assembleia Geral da União Recreativa e
Cultural da Urgueira, enfatizando “o exemplo de dedicação da direcção da União” na organização das
iniciativas que já são “uma referência”, apontando como exemplos, os passeios de todo-o-terreno
turísticos, os passeios de cicloturismo, as descidas de carrinhos de rolamentos e a participação na Feira
de Sopas e Doces em São Martinho da Cortiça. Note-se que para este ano a colectividade tem já
agendadas uma serie de iniciativas, nomeadamente, um passeio de cicloturismo a 9 de Abril, a
participação na Feira de Sopas e Doces, em São Martinho da Cortiça 4 de Maio, uma descida de
carrinhos de rolamentos a 4 de Junho, um passeio todo-o-terreno turístico a 19 de Novembro e a
comemoração do aniversário da colectividade, a 8 de Dezembro.
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