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Está prestes a findar a obra de requalificação da Casa do Povo dos Galegos. Aliás, podemos 

afirmar, sem qualquer presunção, que se trata de uma obra totalmente nova, porquanto do 

conjunto edificado inicialmente, apenas restaram as paredes do salão principal. Agora temos 

uma ampla zona social, totalmente nova e um salão profundamente remodelado e mais 

preparado para acolher outras atividades. 

Na área social temos uma zona de bar, uma sala multiusos, os acessos com dignidade e as 

instalações sanitárias. 

O dono de obra é o NDS. Mas para além do apoio do Governo, da Câmara Municipal da Guarda, 

a Junta de freguesia tem assumido uma postura de interlocutora privilegiada no 

acompanhamento e tomadas de decisões sobre o curso dos trabalhos. A opção do maior 

envolvimento da Junta de freguesia desde o início do processo na conceção do projeto, no apoio 

à candidatura, no decurso de toda a obra e no apoio financeiro dispensado e a dispensar radica, 

desde logo, na titularidade do imóvel e claro, é importante que para além do NDS, outras 

entidades da Freguesia e mesmo de fora possam dar a melhor utilidade ao edifício. 

No entanto, concluída a obra, restará depois o apetrechamento e também a 

conceção/construção de um projeto de requalificação da área envolvente à Casa do Povo com 

especial relevância para a eira cujas pedras foram devidamente reservadas, depois de removidas 

do local original, entretanto necessário para a obra da linha férrea da Beira-Baixa/Beira-Alta. 

Na fase atual da obra falta concluir a pintura interior, a colocação da iluminação e das portas, 

das últimas janelas e ainda da nova cobertura do teto interior que terá repercussões positivas 

na melhoria das condições de insonorização do salão. 



Em fase de conclusão, mas do exterior, encontra-se ainda o remate final, a definir entre a via 

pública e o edifício. 

A obra na Casa do Povo dos Galegos iniciou-se no final do ano de 2018, prolongou-se por todo 

o ano de 2019 e agora no presente ano. Mas sofreu algumas paragens e acreditamos que até ao 

final do mês de agosto fica concluída a intervenção prevista sem incluir, por ora, uma grande 

divisória no salão; no decurso da obra decidiu-se substituir a totalidade do telhado do salão que 

inicialmente não estava previsto mas veio a revelar-se uma necessidade e, claro, um aumento 

de investimento a realizar. 

Estamos a crer, e sem prejuízo de apresentarmos uma lista completa dos custos desta obra, que 

a mesma ficará muito próxima da centena e meia de milhar de euros. 

Decerto que o NDS fez o maior esforço por angariar o maior volume de apoio financeiro e entre 

o Governo do país e a Câmara Municipal conseguiu angariar mais de cem mil euros e a Junta de 

Freguesia foi apoiando com alguns milhares de euros, inscrevendo ainda mais algum apoio para 

finalizar a obra. 

Temos também a noção de que não podemos ir muito além e aludimos já noutro paragrafo à 

quase impossibilidade de apoiarmos ainda neste mandato o apetrechamento do edifício, como 

ficará agora a faltar. 

Não nos foi possível também prestar a nossa colaboração com os recursos humanos da 

Freguesia como tínhamos inicialmente previsto em algumas das intervenções a realizar na obra. 

E, claro está que aquela impossibilidade conduziu a uma resposta diferente, com o natural 

aumento dos encargos financeiros. 

Reiteramos aqui o nosso agradecimento à disponibilidade e interesse do NDS, depois ao 

conjunto da equipa técnica que fez, acompanhou e operacionalizou um projeto concebido pelo 

arquiteto Vítor Gama da Câmara Municipal, à empresa VectorPlano, na pessoa do Eng.º Júlio 

Reduto, que apresentou a melhor proposta financeira para a realização da obra, à Eng.ª Laura 

Santos pelo acompanhamento, aconselhamento e presença na obra. E claro, a todos os 

trabalhadores e sub-empreiteiros que estiveram envolvidos nos trabalhos da obra cuja 

finalização muito nos satisfaz, por vermos cumprida uma vontade da Junta de Freguesia, na 

dignificação de edifício que não era convidativo, nem auxiliava à qualidade da urbanidade da 

Freguesia. 

E não temos dúvida em afirmar que a conclusão da obra vai permitir às associações da Freguesia 

uma outras opção para desenvolver as suas atividades para além daquelas atividades que a 

própria Freguesia possa querer/conseguir desenvolver, não desconsiderando como é evidente 

as atividades que a população/estrutura associativa dos Galegos pretendam materializar como 

antes acontecia com o grupo de concertinas existente na localidade. 


