BREVE EXPLICAÇÃO DA ESCOLHA DESTE PROJETO
( albergue / Hotel em Loivo)

A) EDIFICIO PATRIMÓNIO DA FREGUESIA E ESTRATEGICAMENTE BEM SITUADO
O Edifício da Escola Primária “Luis Maria da Costa Pereira” é um dos edifícios associados
à história de Loivo e de muitos loivenses.
Por este edifício pertencer à Freguesia de Loivo e não ter qualquer utilização, pensouse em dar – lhe uma nova “imagem” e uma nova “utilidade”, com esta ideia de projecto de
albergue / Hostel, e assim, juntar-se-ia o “útil ao agradável”,… a sua recuperação e a
possibilidade de lhe dar vida e proveito!
A sua localização tem variadíssimos pontos a favor!
Primeiramente, é um edifício junto à Igreja Matriz , local de ponto de referência para os
peregrinos que diariamente atravessam Loivo, dado que o Caminho de Santiago (da Costa) passa
junto desta instalação.
Efetivamente, não há um dia em que não se veja um peregrino a atravessar Loivo , que nao
faça uma paragem para descansar neste local, pois já vem de longe, possivelmente de Caminha,
e sabe perfeitamente, que só encontrará o próximo albergue oficial, em Valença ou em Paredes
de Coura e, acaba por não resistir ao beneficio de tal local, onde tem árvores e suas sombras
para repousar, um fontenário com água para se abastecer, calma, ar puro e vistas para Rio
Minho para relaxar!…. todo um conjunto de qualidades de localização que seduz todo o
peregrino que passa pelo Caminho da Costa!
A ideia do albergue / hostel, surge também, como resultado de muita procura de local para
descansar, pois das conversas que temos com muitos dos que passam, estes, afirmam que
adoram principalmente, esta “parte “ do trajeto do Caminho de Santiago de Compostela, pela
beleza de cada recanto e não lhes agrada nada, ter que ir dormir tão longe e numa cidade,
quando o que eles pretendem é um lugar calmo e sem barulho de trânsito!
Obviamente, que se por exemplo e por algum motivo, precisassem de apanhar um
autocarro, têm próximo a paragem na EN 13, e estão próximos da estação dos caminhos de ferro
e até do hipermercado, caso queiram se abastecer de alimentos.
O albergue está estrategicamente bem situado mas, teria como objectivo, facilitar o bem
estar do peregrino, pois a nossa hospitalidade não se limitaria a “cama par dormir”, mas sim,
incluiria alimentos e cuidados de saúde, computadores com wifi para comunicar, entre outros.
Os albergues / hostel são sempre lugares de preferência para os peregrinos pois permitem
para além de alimentar-se e descansar, conhecer outros peregrinos, conviver e aproveitar tudo

o que é possível enquanto estão nesse local e quem sabe, até conhecer uma companhia, para o
restante Caminho.
Sendo a Freguesia proprietária de tal riqueza patrimonial (datada de pelo menos desde
1919) e juntando todas as qualidades da sua posição geográfica , à necessidade de se criarem
mais locais de acolhimento para dar resposta ao crescente movimento de peregrinos que ano
atrás ano, têm sido visível e que, permite constatar que é preciso pensar e criar , a resposta a
essa necessidade crescente , com rapidez, utilidade e com qualidade!
B) FINANCIMENTO PARA ESTE PROJETO
Dada o elevado investimento que representa para a Freguesia, pensamos em dividir este
projecto em duas fases :
a) A primeira fase constituir-se-ia em todos os trabalhos para os arranjos exteriores do
edifício, pois o problema que tem no telhado está a influenciar a preservação do
interior. Para além do telhado, as janelas e as portas seriam requalificadas.
Pretendemos manter todas as fachadas do edifício, na sua forma original.
As paredes precisam de ser picadas , lavadas e como são de pedra, seria possível
evidenciar a robustez do edifício, colocando as pedras realçadas , retirando massas
e tintas que as cobrem, tornando o edifício esteticamente bonito e bem
“encaixado” na paisagem verdejante da zona;
b) A segunda fase centrar-se-ia, resumidamente, nos arranjos do interior,
nomeadamente no piso 0 e piso 1. Seria possível restaurar praticamente todo o
soalho, fazer e pintar as divisórias necessárias
c) Como o edifício está próximo da Igreja e do cemitério, pretendíamos colocar
arbustos altos que embelezariam o espaço exterior envolvente e serviriam de
“barreira” para não ser possível visualizar o cemitério
d) Para finalizar, seria necessário um arranjo no jardim exterior da entrada do edifício,
mas apensas ajardiná – lo, pois o o largo da igreja já está arranjado e com
estacionamento;
Para o projecto ter continuidade e ser feito o mais rápido possível , “chave na mão”,
seria importante que já tivéssemos o “dinheiro na mão”!
Obviamente, que se a proposta for vencedora, começaríamos a fazer a primeira fase
com o valor atribuído!
Por outro lado, a Freguesia é possuidora de bastantes terrenos, que dão para construir
e alguns serão brevemente vendidos. Essas vendas permitir-nos-ao um cachet a investir
na segunda fase e assim, teriamos“dinheiro de Loivo” para aplicar em Loivo;
Por último, no caso de “custas a maiores”, teríamos de recorrer ao “fundo de maneio”
da Junta de freguesia! Mas pensamos também recorrer à banca para obter o necessário
para concluir o albergue/ hostel, o mais rápido possível (gostaríamos de vê-lo
operacional em alguns meses!)
Esperemos…. poder ser possível “transformar este ideal” , num “projecto real”!

