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Estimados associados, somos um grupo de amigos que gosta da Xuventude de Galicia. Como tal, sentimos
que a nossa ajuda poderá ser uma mais-valia para gerir o seu destino durante os dois próximo anos. Neste
sentido, apresentamos a nossa candidatura constituída por elementos de variada formação, muitos deles,
com experiência na gestão da nossa Casa e capazes de avaliar as suas necessidades. Integramos um grande
número de jovens para dar uma nova vida ao dia a dia da Xuventude e com um leque de ideias que a todos
agradará. Unicamente pedimos a vossa colaboração e apoio. Seguidamente apresentamos um resumo da
linha de acção que tentaremos implementar durante o nosso mandato.
Um dos primeiros objectivos é conseguir devolver a Xuventude aos seus associados para que dela possam usufruir e
contribuir para o seu futuro, pois sem eles, será difícil levar
a nossa Casa ao segundo centenário. Da mesma forma, tentaremos recuperar sócios que nos abandonaram.
Com os sócios e amigos da Xuventude procuraremos a estabilidade económica, a qual tem preocupado as Direcções
anteriores.
Continuaremos o trabalho iniciado pelas Direcções anteriores na recuperação do pagamento de quotas, pois ainda que
baixas e insuficientes para as despesas correntes, são um
grande contributo.
Será uma meta a redacção de uma história da Xuventude
salientando as actividades, sócios e toda e qualquer passagem que contribua para mostrar a riqueza desta nossa Casa.
Enquadrada neste projecto, estaria uma exposição fotográfica e documental.

Uma atenção especial vamos dedicar aos pequeninos da
Casa, promovendo actividades adequadas, enquanto os pais
participam de outras.
Faremos os maiores esforços para manter os cursos e actividades que trazem à Xuventude gente interessada. Salientamos as Escolas de sevilhanas e flamenco, bem como, os
Cursos de gaita-de-foles e percussão galega. Não podemos
esquecer igualmente, a recém criada “Escola de Música da
Xuventude de Galiza”, na qual já temos aulas de piano,
saxo, esperando ter em breve Educação musical e guitarra.
Continuaremos a potenciar o crescimento e divulgação do
“Grupo Anaquiños da Terra” no qual já integramos os mais
pequeninos. Com 56 anos de história representa a via mais
fiel de apresentação da cultura, dança e tradições galegas.
Igualmente daremos o nosso apoio ao “Grupo Coral da
Xuventude da Galiza” tentando aumentar o seu número de
membros e divulgando a sua actividade.

Igualmente temos todo o interesse em actualizar o inventário do nosso património e utilizar aquele de carácter museológico para decorar as nossas salas. Também quanto ao
património, levaremos a cabo, sempre que possível, obras de
conservação do edifício.

É também nosso objectivo continuar a melhorar as condições do nosso Bar, transformando-o num meio de mostra e
divulgação dos sabores da cozinha tradicional da Galiza. É
também nosso objectivo incentivar a criação de “peñas gastronómicas”.

No aspecto cultural, queremos realizar exposições, conferências, debates, workshops e como não poderia deixar de ser,
proceder à organização da biblioteca de forma a que a mesma possa estar inserida na rede de bibliotecas e possa igualmente ser visitada e utilizada por todos os amantes e não só
da nossa cultura. Daremos também continuidade aos cursos
de Galego patrocinados pela Xunta de Galicia.

A nível administrativo e de divulgação vamos optimizar
todos os meios e serviços, para uma comunicação com os
sócios ao mesmo tempo que disponibilizaremos um contacto
mais rápido, eficaz e eficiente com o Centro. Do ponto de
vista de publicações, gostaríamos de lançar de novo, a revista da Xuventude com carácter trimestral e uma newsletter
mensal.

Integrado no âmbito cultural e turístico, pretendemos que o
nosso Centro seja um marco no “Caminho de Santiago” e
desde Lisboa, poder organizar, pelo menos, uma peregrinação anual a Santiago de Compostela.

Finalmente procuraremos intensificar a relações institucionais com as entidades oficiais espanholas como a Embaixada e Consulado, e outras como a Casa de España, o Instituto Español e a Sociedade Española de Beneficência. Neste
âmbito não esquecemos as empresas e associações de
empresários como a AEGAP e a CCILE.

A nível recreativo, tentaremos incentivar os sócios para
recuperar festas e celebrações que fazem já parte da tradição da Xuventude de Galiza, como a Festa de Reis, o
“Entroido”, a eleição da Miss Xuventude ou os “Seráns” e
continuar com as Festas de encerramento dos cursos da
Escola Célia Neves, a Romaria de Santiago e festejo do nosso aniversário.
Se conseguimos patrocínios, reataremos o Futebol de salão
para alegria dos associados mais novos e graúdos aficionados desta modalidade, visando a participação em míni torneios com entidades como a Casa de España, Instituto Español, etc. Outras actividades poderão surgir.

Por último, promoveremos um estreitamento nas relações
com a Xunta da Galiza, entidades e empresas no território
galego.
Por confiar neste projecto e na forma de o levar a cabo com
a colaboração de todos os associados submetemos a nossa
candidatura para vossa apreciação.
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