


























IV PASSEIO DE AUTOMÓVEIS
CLÁSSICOS E ANTIGOS

TURISMO

Museu Municipal

No dia 16 de Maio de 2010 o Museu

Municipal abriu suas portas para

receber a comitiva do IV Passeio de

Automóveis Clássicos e Antigos

Cerca de 150 participantes foram

recebidos pelo Sr. Vice-Presidente,

Luís Lemos, que felicitou a todos

por esta iniciativa e desejou a

continuação de um óptimo passeio.

Foi distribuída uma pequena

lembrança aos cerca de 75 veículos

participantes.

FIM-DE-SEMANA GASTRONÓMICO

De 4 a 6 de Junho

Cabrito do Montemuro à mesa

O fim-de-semana Gastronómico do

Concelho de Castro Daire teve a sua

VI Edição nos dias 4, 5 e 6 de Junho.

Este evento é já uma referência no

panorama gastronómico não só do

Concelho de Castro Daire mas da

própria região. A gastronomia castrense

esteve em festa com a visita de

inúmeros degustadores aos 6

restaurantes aderentes. O Cabrito do

Montemuro foi a estrela deste evento,

fazendo as delícias dos que quiseram

saborear esta magnífica iguaria do

Concelho.

Muitos dos visitantes aproveitaram a

oportunidade do fim-de-semana

Gastronómico para visitar e conhecer

alguns dos muitos pontos de interesse

no Concelho. As Termas do Carvalhal,

a Serra do Montemuro e o Rio Paiva

foram alguns dos pontos que

prenderam a atenção dos visitantes.

A promoção da Gastronomia castrense

viveu, com a realização deste fim-de-

semana Gastronómico, um momento

muito positivo, mostrando algumas

das suas potencialidades e da sua

vontade em continuar a crescer.

TERMAS DO CARVALHAL

Dias da Saúde
As Termas do Carvalhal, a convite do

Agrupamento de Escolas de Mões,

no âmbito do Projecto de Promoção

de Educação e Saúde, participaram

na actividade “Dias da Saúde”, que

decorreu nos dias 11 e 12 de Maio.

As Termas montaram uma tenda

que para divulgação de alguns

tratamentos realizados na

estabelecimento termal, bem como

locais, tradições e desportos

dinamizados em Castro Daire. Com

recurso a esta estrutura foram

demonstradas algumas das

massagens realizadas nas Termas

do Carvalhal.

Com esta participação demonstramos

como os tratamentos termais podem

ser importantes, quer no tratamento

de doenças, quer no campo da

prevenção e bem-estar.

Foi uma actividade muito bem aceite

que se traduziu na forte adesão da

comunidade escolar, despertando

não só a curiosidade em

experimentar uma das massagens

demonstradas pelas técnicas das

Termas, mas também em conhecer

o vasto leque de tratamentos termais

que este espaço tem para oferecer.
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As Termas do Carvalhal nesta época

de 2010 voltam a apostar na

Animação Termal como forma de

proporcionar, tanto aos seus clientes

como a todos os castrenses e

visitantes, momentos únicos de lazer

e descontração.

A animação termal iniciou-se no dia

6 de Junho e vai decorrer até meados

de Setembro. As actividades

realizam-se aos domingos no Parque

de Merendas das Termas do

Carvalhal.

O cartaz da animação termal

contempla uma variedade de

espectáculos, tais como: ranchos

folclóricos, bandas filarmónicas,

grupos de cantares tradicionais,

estudantinas universitárias, entre

outros.

Com esta variedade de

apresentações, as Termas do

Carvalhal pretendem

proporcionar momentos que vão

de encontro aos diferentes

públicos.

As Termas do Carvalhal em 2010

candidataram-se ao “Programa Saúde

e Termalismo Sénior” promovido pelo

Inatel.

Recebemos quatro grupos, perfazendo

um total de aproximadamente 200

termalistas. São grupos oriundos de

diversas zonas do país,

nomeadamente, Porto, Braga,

Coimbra, Lisboa, Leiria, que durante

15 dias ficam alojados no nosso

concelho e desfrutam dos benefícios

das nossas águas termais.

Com a participação neste tipo de

programas, as Termas do Carvalhal

pretendem trazer até Castro Daire

novos clientes como forma de divulgar

e dinamizar a economia do Município.

Programa Saúde e Termalismo Sénior - Inatel

Esta actividade, organizada pela

Câmara Municipal, contou com a

presença de cerca de 250

participantes oriundos de várias

localidades, nomeadamente: Castro

Daire, Viseu, Aveiro, Vouzela,

Tarouca, Lamego, Lisboa … que se

associaram à inauguração de cinco

Percursos Pedestres.

Os Percursos visam proporcionar a

prática de uma actividade saudável

como é o pedestrianismo,

incentivando o Turismo de Natureza

e os meios rurais, promovendo o

património paisagístico, natural e

cultural do concelho, através de

uma estratégia assente no princípio

do desenvolvimento sustentável.

Estes percursos são fundamentais

para desenvolver as potencialidades

turísticas, bem como a promoção

dos produtos típicos do concelho.

A iniciativa do Maio Pedestre conta

com um balanço positivo, feito não

só pela organização mas também

pelos participantes que

manifestaram o seu agrado e uma

vontade de repetir a experiência,

pelo que aconselhamos a todos

estarem atentos à programação da

Agenda Municipal.

Recomenda-se aos participantes

que queiram experimentar estes

percursos pedestres que respeitem

e desfrutem da natureza, não

tenham pressa, sigam a sinaléctica

e divirtam-se!!!

MAIO PEDESTRE

Caminhar para a Saúde

Animação Termal
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