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Inauguração
da sede da Comissão de Soito da Ruiva
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Depois de já ter inaugurado a Casa da Cultura, a direção da Comissão de Melhoramentos de Soito da
Ruiva inaugurou, no domingo, a sede desta coletividade, no decorrer da festa anual desta aldeia da
freguesia de Pomares. Na ocasião, e na presença de representantes de várias entidades concelhias,
nomeadamente do presidente da junta de freguesia de Pomares, Armando Nascimento, e de
coletividades congéneres, foi descerrada, pela presidente de direção, Teresa Neves, e pelo presidente da
Câmara de Arganil, Ricardo Pereira Alves, uma placa identificativa do edifício, cujas obras começaram
em maio de 2011. Embora com alguns acabamentos por fazer, e não estando ainda totalmente custeada,
segundo Teresa Neves, na sede, constituída por um bar (que vai estar aberto diariamente), uma cozinha,
um salão de festas, um armazém e um terraço “com uma vista espetacular para a Serra do Açor”,
deverão ser gastos cerca de 250 mil euros. Contando que o espaço onde funcionava anteriormente a
sede era “exíguo”, quer para a organização de eventos quer para guardar o equipamento de que
dispõem, a presidente de direção da Comissão de Melhoramentos de Soito da Ruiva explicou que
sentiram necessidade de procurar um outro local para o efeito, tendo uma família da povoação cedido um
espaço. “Quando vimos o espaço, começámos logo a ver que era grande somente para funcionar como
armazém e pensámos em fazer ali a nossa sede”, continuou a dirigente, lembrando que “a que tínhamos
tem pouco mais do que 20 m2”. Revelando que “fomos fazendo as obras devagarinho”, Teresa Neves
mostrou-se satisfeita por poderem inaugurá-la este ano, “embora ainda faltem alguns acabamentos”,
ressalvou.
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