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Motoclube
de Góis prepara 24ª Concentração Motard

Author : isabel

A 24.ª Concentração Internacional Mototurística de Góis, que irá decorrer de 17 a 20 de Agosto, já
tem o cartaz quase definido. O anúncio foi efectuado na última Assembleia Geral da colectividade,
muito embora os dirigentes não quisessem, para já, avançar os nomes dos grupos que irão
integrar esta edição. Ainda assim, foi deixada uma garantia, a necessidade de “apostar na imagem
do recinto e da concentração”, uma vez que, sustentaram, “se conseguirmos uma melhor imagem,
temos também mais pessoas”, assegurando que, caso não seja possível para já, “tudo faremos
para que isso aconteça na 25.ª Concentração”. Além disso, é necessário “fazer obras, dignificar e
ampliar o espaço no terreno que é da Câmara Municipal”, referiram, recordando que a Câmara
Municipal de Góis tem vindo a apoiar as melhorias feitas, nomeadamente com o pagamento de
alguns materiais. Na Assembleia Geral, que aprovou por unanimidade o relatório de actividades e
contas referentes ao ano de 2016, foi ainda dado a conhecer o plano de actividades para o
corrente ano. Assim sendo e após a organização do 14.º Enduro e do 24.º Raid Todo-o-terreno, o
Góis Moto Clube irá promover o 8.º Moto Rali Turístico nos dias 8 e 9 de Julho, a ter lugar na zona
da Lousã, e que irá contar com o apoio do referido município. Participar em Campeonatos de Moto
Rali, TT, Enduro e Ciclismo são outros dos propósitos para 2017, pretendendo ainda fazer-se
representar em várias concentrações, uma vez que, frisaram, “é importante retribuir como fazem
os outros”. No final do ano, em data ainda a designar, e para assinalar a época natalícia, decorrerá
a já habitual iniciativa “Pai Natal Motard”, com distribuição de prendas pelas crianças do concelho
de Góis. Entretanto, direcção prevê ainda fazer alguns arranjos exteriores, proceder à aquisição
de equipamento e mobiliário para a nova sede, bem como adquirir uma moto TT Honda para o seu
piloto oficial, Diogo Ventura.
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