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Espaço
multigeracional inaugurado em Góis
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Com vista à prática desportiva e de forma a tornar o espaço mais aprazível, o município de Góis dotou o
Parque Público Francisco Rosa (Parque Chico Ceras) com equipamentos para a prática desportiva ao ar
livre, melhorando assim mais um dos espaços contíguos à Praia Fluvial da Peneda.

A inauguração do novo Espaço Multigeracional decorreu ontem e contou com as presenças da
presidente e vice presidente do município, presidente da Adiber, executivo da Junta de Freguesia de Góis
e demais autarcas e goienses que se quiseram associar. Associou-se também ao momento o Grupo de
Ginástica sénior do Pavilhão Ginodesportivo de Góis e diversas crianças que aproveitaram para
experimentar os novos aparelhos desportivos implementados no local. O espaço multigeracional, ficou
orçado em cerca de cinco mil euros, com a aquisição e instalação das máquinas no referido parque,
tendo sido reabilitada a Ribeira de Alvem e futuramente pretende-se melhorar a iluminação para que á
noite haja mais segurança. “Este investimento enquadra-se na estratégia de requalificação e
melhoramento de todas as praias fluviais e zonas de lazer adjacentes ao Rio Ceira”, referiu na ocasião a
edil. Lurdes Castanheira deixou ainda um desafio, “que usem e abusem deste parque”, confessando
que, “o que queremos é que estas máquinas se constituam um instrumento para a nossa qualidade de
vida e para mantermos níveis mínimos de saúde”. “Exortamos que passem a mensagem a amigos e
familiares para que venham até este parque, que a partir de hoje está mais rico e que utilizem as
máquinas, que estão colocadas com vista para o rio”, enfatizou.
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