Vila Nova da Barquinha
Categoria: Notícias
Publicado em 13-09-2019

As experiências náuticas gratuitas, no âmbito da campanha Castelo de Board, que iriam
decorrer este fim-de-semana, dias 14 e 15 de setembro, em Montes, Tomar, foram canceladas,
por motivos alheios à organização.
A organização do evento pede desculpa pelo incómodo causado e adianta que até ao
momento ainda não foi possível definir uma nova data que reagende o conjunto de iniciativas e
experiências náuticas gratuitas em Montes, Tomar.
Para além dos fins de semana, os residentes no Médio Tejo e os visitantes de Castelo de
Bode, podem experimentar gratuitamente wakeboard nos cinco cable parks do Médio Tejo,
entre as 10h e as 14h, de segunda a sexta-feira.
A temporada do Castelo de Board, que implica as experiências náuticas gratuitas, só termina a
28 e 29 de setembro, no Lago Azul, em Ferreira do Zêzere.
Esta ação insere-se na campanha Castelo de Board, promovida pela Comunidade
Intermunicipal do Médio Tejo (CIM do Médio Tejo), que conta com uma agenda de experiências
náuticas gratuitas de maio a setembro em parceria com a Associação Portuguesa de
Wakeboard e a Associação de Empresários de Turismo do Castelo de Bode.
Esta campanha resulta de uma aposta da CIM do Médio Tejo no lago de Castelo do Bode e no
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wakeboard como desporto de eleição para quem frequenta a região. O Médio Tejo tem a
primeira estância do mundo de wakeboard, com cinco locais diferentes para a prática da
modalidade, todos com um cenário natural único e um nível de dificuldade adaptado à
experiência de cada um. É um desporto que começou por ser apenas praticado de barco e
estes cinco cable parks vieram tornar o desporto mais acessível, mais económico, mais amigo
do ambiente e sustentável.
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