
Obra de Requalificação da Casa do Povo dos Galegos 

 

No decurso deste meio ano, procedeu-se à conclusão da obra de requalificação da Casa 

do Povo dos Galegos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A obra, sob a responsabilidade do NDS, tem tido toda a colaboração da Junta, pois o 

edifício é titulado pela Freguesia da Guarda. 

No primeiro trimestre de 2021 foi possível concluir a intervenção física no interior do 

edifício, com a colocação das portas em madeira, do equipamento das três instalações 

sanitárias e ainda da montagem do sistema de aquecimento da área do bar, com saída 

para o corredor principal. 

Procedeu-se a uma primeira limpeza geral de final de obra e no dia da eleição 

presidencial, 24 de janeiro, o Salão esteve, com o devido asseio, disponível para ali 

funcionar uma secção de voto. 

 

O projeto inicial ficou depois cumprido e concluído com a realização do muro de 

proteção que deu outra consistência a toda a parede frontal do edifício. E, mais à frente 

será rebocado na plataforma que acompanha o comprimento da parede principal da 

Casa do Povo dos Galegos. 

Foram ainda colocadas as caleiras e os capitéis da condução e receção da chuva. 

Também no exterior que ladeia todo o edifício fez-se uma modesta intervenção de 

remoção e terraplanagem bem como a ligação dos tubos de queda. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SNpCY0WCb3k&t=3s


Colocou-se um guarda-vento na entrada principal do antigo/renovado salão de 

convívio. 

 

    

 

Para finalizar esta fase de requalificação do edifício é ainda necessário procedermos às 

ligações técnicas da eletricidade, do gás natural e aquando das obras de requalificação 

urbana nos Galegos vamos aproveitar para alargar o arruamento que percorre todo o 

alçado principal da Casa do Povo. 

 

Para um próximo mandato fica o apetrechamento do bar, da cozinha e do salão principal 

bem como um projeto para os arranjos exteriores do edifício, numa proposta arrojada 

e em desenvolvimento. 

 

A Freguesia da Guarda e o movimento associativo e de outra índole fica agora com 

opção para o seu trabalho e intervenção comunitária, porquanto a gestão da Casa do 

Povo dos Galegos como as outras infraestruturas da Freguesia estão à disposição da 

população. 

       


