
Casa do Povo dos Galegos 
 

É consabido que a obra de requalificação da Casa do Povo dos Galegos é um objetivo assumido 

pela Junta de Freguesia; pelo que, tudo procuraremos fazer para prestar toda a colaboração 

possível à implementação do projeto que o NDS – com quem temos um contrato de comodato- 

está a desenvolver em articulação com os técnicos responsáveis pelos projetos, com a empresa 

que executa os projetos e com a técnica contratada pelo NDS para acompanhar mais 

assiduamente a obra e apresentar propostas que minimizem os eventuais custos acrescidos e 

otimizem as soluções construtivas na área disponível para a obra. 

Genericamente, esta obra, e como podemos observar pelo projeto, visa requalificar a maior 

parte do edificado e refazer a área da zona de convívio e de serviços reforçando com uma sala 

de reuniões e secretariado, bem como uma nova entrada no palco e no edifício, mantendo-se 

no entanto a entrada principal e atual e criando-se uma nova entrada na lateral do que está a 

ser construído de novo. 

A concretização da obra e o seu posterior equipamento garantirá uma franca melhoria da oferta 

para aquela localidade, para o NDS e para toda a Freguesia, que poderá usufruir de uma área 

para atividades tão diversas quanto as festas escolares, o treino de algumas modalidades 

desportivas, culturais e também para o salão de convívio da comunidade dos Galelos no novo 

espaço de café. 

O investimento só nesta fase - sem o equipamento- equivale a mais de uma centena de milhares 

de euros, tendo o NDS para o efeito pouco mais de sessenta por cento do valor referido. Com 

certeza com o bom empenho de todos e das entidades com maior responsabilidade institucional 

a obra chegará rapidamente ao seu término. 

O início foi um pouco demorado porquanto foi necessário ajustar o projeto à sua implementação 

no terreno, depois o processo de licenciamento e por fim com a decisão do NDS em contratar 

uma técnica da área, facilitou o relacionamento da Instituição com os serviços técnicos da 

Câmara Municipal e com a empresa responsável pela construção. Por outro lado, o período de 

Verão - recorda-se que a obra teve o seu início mais firme e continuado no dia 3 de junho – e, 

apesar do bom tempo não garantiu a rapidez desejada e pretendida, em consequência das férias 

dos funcionários. A Junta de Freguesia tem procurado estar em todos os momentos e faz mesmo 

um acompanhamento mais permanente ao decurso da obra e solicitou estar presente nas 

reuniões de operacionalização técnica entre o empreiteiro, a engenheira, o NDS, e por vezes os 

técnicos da Câmara Municipal e dos técnicos responsáveis pela elaboração dos projetos 

específicos. No decurso destes três meses e depois da demolição de uma parte do edifício foi 

possível erguer a nova área no que se refere aos pilares, vigas e paredes, preparando-se já a 

tarefa de cobrir a parte principal do novo edificado. 

Ilustramos o andamento dos trabalhos e a satisfação com que encaramos a realização desta 

obra que beneficiará seguramente a qualificação da oferta de salas para eventos e outras 

atividades contínuas. 

                


