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Reabriu
Bar Esplanada Junto à Praia Fluvial da Peneda

Author : isabel

Já reabriu o bar esplanada “Fazenda da Avó Tomázia”- na praia fluvial da Peneda, em Góis. A abertura
oficial decorreu no passado dia 10 de J

1/2

Rádio Clube de Arganil

unho, momento
que a gerência aproveitou para agradecer ao município pelas obras que tem
http://www.rcarganil.pt
desenvolvido na zona balnear da Peneda, bem como o apoio nos melhoramentos do Bar. Note-se que
esta infraestrutura sofreu obras na cozinha, tendo sido construídos um anexo e um novo piso na
esplanada sobre a água. As instalações são propriedade da Câmara Municipal de Góis, que, para além
de incentivar os gestores do bar, Eduardo Correia e Diogo Sanches, tem investido na requalificação do
espaço envolvente à praia fluvial, que ostenta três galardões de qualidade (bandeira azul, bandeira
qualidade de ouro e bandeira “Praia Acessível, Praia para Todos”). Na ocasião, Eduardo Correia
agradeceu o “excelente” trabalho que tem sido desenvolvido pela presidente de Câmara, bem como
pelos colaboradores do município, “que deixaram a praia da Peneda divinal”. Durante a festa de
reabertura, o gerente da esplanada agradeceu também a Lurdes Castanheira pelo “incentivo que o
município dá ao investimento privado”, revelando ainda que todo este investimento resultou na criação de
dezassete postos de trabalho. Por sua vez, a presidente da Câmara Municipal de Góis manifestou
“orgulho” nos empresários, “pela sua coragem e capacidade de empreendedorismo, num território, que
apesar de ter muitas potencialidades, tem poucas pessoas”. No que concerne ao investimento que tem
sido feito pela autarquia, a edil considerou-o uma forma de “tornar Góis mais atractivo” e uma maneira de
“trazer mais pessoas a visitar Góis”, mas, “acima de tudo para dar melhor qualidade de vida a quem cá
vive durante todo o ano”. Refira-se que durante a época balnear, as instalações que servem de apoio à
praia fluvial, estão ainda dotadas de sanitários e balneários públicos, passadeiras em madeira, zona de
relva, ilha coberta de areia, bem como uma ligação pedonal à praia fluvial do Pego Escuro.
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