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2.3 – Memorado para o protocolo a assinar entre a Freguesia da Guarda e o Núcleo 

Desportivo e Social para a cedência temporária do edifício sediado nos Galegos  

 



 

Temos demonstrado interesse em procurar desenvolver um projeto de intervenção física nas 

instalações, propriedade da freguesia, localizadas nos Galegos. 

Efetuámos já várias reuniões com o município, foi realizado o levantamento topográfico, há já 

alguma evolução em relação ao projeto e contatámos a Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) no intuito de verificar a possibilidade de apoio 

financeiro no âmbito do Programa Equipamentos. 

Entretanto a CCDRC já nos comunicou a impossibilidade de podermos ter acesso a algum apoio 

porquanto anteriormente as três freguesias já beneficiaram deste mesmo apoio. 

O Núcleo Desportivo e Social é uma IPSS que não tem sede própria e tem desenvolvido um 

trabalho com muito valor social concretizando-o cada vez mais em toda a área da freguesia e, em 

alguns projetos, coopera com as freguesias e associações de outras freguesias. 

Das várias reuniões que vamos tendo com os dirigentes daquela associação têm-nos manifestado 

interesse em ter acesso a uma sede própria e não se importariam de a partilhar com outras 

entidades nomeadamente a própria freguesia. 

Por outro lado esta entidade tem condições em poder candidatar-se numa situação privilegiada, 

logo com melhor oportunidade de sucesso, ao programa atrás mencionado para obtenção de 

apoio financeiro e consequente implementação do projeto que está neste momento a ser 

desenvolvido pelos técnicos do município. 

Na localidade dos Galegos está praticamente constituída uma Associação mas não poderá 

candidatar-se ao programa referido pois tem uma existência legal com menos de dois anos o que 

inviabiliza a candidatura. 

Por outro lado, a Freguesia da Guarda não consegue ter orçamento suficiente para desenvolver e 

materializar a referida obra e, atendendo às dificuldades financeiras do município, também não 

nos parece crível que possamos vir a contar com essa colaboração num valor tão elevado de 

investimento. Estimamos um custo para a obra de oitenta a cem mil euros e, depois, ainda o 

equipamento. 

Neste enquadramento, a freguesia pretende colocar aos membros da Assembleia de Freguesia a 

seguinte proposta materializada na assinatura de um protocolo entre a Freguesia da Guarda e o 



Núcleo Desportivo e Social que genericamente pretende viabilizar a cedência temporária do 

edifício sediado nos Galegos àquela Associação e, em troca, a Associação compromete-se, com 

todo o apoio da freguesia, a proceder à candidatura, com o projeto em causa, ao Programa 

Equipamentos. 

Mais, a Associação compromete-se a partilhar as instalações com a freguesia e particularmente 

com a Associação que agora está a formar-se naquela localidade.  Obviamente que o NDS 

arranjando outras instalações fica desde já assente que coexiste a reversão do que está enunciado 

neste memorando. 

Assim sendo, o protocolo deve incluir desde logo a duração, cerca de 20 anos, depois clarificar a 

assunção das despesas de utilização do edifício que serão repartidas pelos utilizadores, as 

pequenas obras de manutenção e conservação são analisadas caso a caso e, em caso algum, a 

Associação pode desenvolver qualquer intervenção sem previamente acertar com a Junta de 

Freguesia que verificará da pertinência do pedido formulado. 

A gestão da sala de convívio é realizada de forma partilhada sendo os pedidos direcionados para a 

junta de freguesia que deliberará em sintonia com a atividade da própria Associação. 

As instalações existentes no edifício e  disponibilizadas à Associação ficarão sob a sua 

responsabilidade sendo a limpeza da responsabilidade da própria Associação. 

As despesas de consumo relativas ao aquecimento, à eletricidade e à água são assumidas de 

mútuo acordo consoante os gastos e os cálculos de permilagem realizados mensalmente e de 

acordo com os dias e horas de utilização ao longo de cada mês. 

Fica também assente que não sendo obtido o devido apoio financeiro no âmbito da candidatura 

ao Programa Equipamentos até ao final do presente mandato autárquico é então resolvido este 

protocolo para que o novo executivo autárquico possa delinear uma melhor estratégia se tal for 

considerado com o devido grau de importância que atualmente conferimos aquele objetivo. 

 

Freguesia da Guarda, abril 2015 

 


