Centro de Investigação Gastronómica “O Lagar”
Situado à beira do Rio Mondego, este restaurante é o perfeito retiro para apreciar
os verdadeiros sabores da beira numa ambiência natural e verdejante, na corrente
do rio Mondego que banha este antigo lagar de azeite que foi recuperado para dar
ao cliente um espaço único ao som da natureza.
Este espaço é ideal para jantares de família, negócios, baptizados e jantares
temáticos.
A sua autenticidade não deixa ninguém indiferente e com desejo de voltar.

Ponte Nova - Celorico da Beira Gare
6360-060 FORNO TELHEIRO
Distrito: Guarda
Concelho: Celorico da Beira
Freguesia: Forno Telheiro
Telefone
271743857
Dia(s) de Encerramento: Terças
Especialidades: Açorda de faisão, bacalhau (Lagarada). Carne: Cabrito.
Preço Médio: 15 a 20 €
Tipo de Restaurante: Português, Regional

Solar do Queijo
O Solar do Queijo situa-se no núcleo histórico da vila de Celorico, numa área da
malha urbana onde se localizam outros importantes monumentos, como a Igreja
de Santa Maria e a Torre do Relógio.

Este edifício de planta rectangular, aparentemente construído durante o século
XVIII, terá tido inicialmente funções político-administrativas, pois aqui se
encontravam os antigos Paços do Concelho.
Posteriormente e durante o século XX, o edifício conheceria funções diferentes
daquelas para que inicialmente fora concebido, chegando mesmo a ser quartel dos
Bombeiros Voluntários de Celorico da Beira.
Actualmente, e desde o ano de 1998, este edifício foi transformado num espaço
museológico onde se procura documentar uma das principais actividades
económicas do concelho de Celorico (Queijo da Serra). Paralelamente ao espaço
cultural, existe um espaço comercial onde é possível adquirir produtos regionais.

O Virtual Sightseeing , fotomaton e simulador de
parapente
O Virtual Sightseeing, fotomaton e simulador de parapente com a sua tecnologia
avançada, permite-lhe no caso concreto do voo virtual de parapente, explorar da
riqueza natural e da paisagem na zona que liga Linhares da Beira a Celorico da
Beira, através da simulação de uma modalidade desportiva emblemática desta
região; o parapente.

No seu todo e com a partilha de imagens de voos sobre Linhares com outras
aplicações instaladas no castelo, aumenta a diversidade de elementos com que o
visitante pode interagir.
O simulador situa-se na torre de Menagem do Castelo, o equipamento de parapente
real está suspenso no tecto: uma asa e uma cadeira de parapente e dois travões de
parapente para controlo da asa.
Ao sentar-se na cadeira o visitante fica suspenso no ar, tendo que dar dois ou três
passos de forma a partir para a descolagem, iniciando assim o voo virtual

projectado numa tela grande à sua frente. De seguida terá que controlar a asa e o
voo, através das duas pegas (travões de parapente) que permitirão controlar a
direcção do voo para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo, com
correspondência directa nas imagens projectadas. Neste equipamento o
interveniente possui 3 voos distintos.
Na aterragem, o visitante tem também três locais diferentes para o fazer,
assinalados no solo com um círculo vermelho. Para tal terá de puxar os travões
para baixo com uma determinada força, à distância correcta para o efeito (a cerca
de 0,5 metros do solo).
No final do voo, aparece uma mensagem de parabéns ou tente outra vez, conforme
o sucesso ou não da aterragem.
O Fotomaton permite aos visitantes tirar fotografias temáticas, noma fotomaton
Cenografada, que transporta o visitante para o passado em cenários alusivos ao
séc. XVI e os insere na paisagem do castelo e da Aldeia de Linhares.
Este equipamento permite a reutilização de imagens provenientes do Virtual
Sightseing, e/ou do Voo Virtual de parapente, como fundo de fotos.
Este equipamento do Fotomaton funciona como uma máquina fotográfica, mas
com a particularidade de se encontrar ligada ao miradouro virtual, podendo
personalizar os cenários e fundos.
O Intuito é integrar o visitante num ambiente virtual, que representa um dos vários
contextos da época.
A selecção dos ambientes é feita através de um ecrã touchscreen. Assim que a
fotografia tiver a aprovação do visitante, é impressa num postal.

O Virtual SightSeeing é um sistema de visualização moderno que utiliza o conceito
dos miradouros ópticos tradicionais para apresentar informação virtual sobre a
paisagem envolvente.
A principal vantagem desta solução é a sua capacidade de contextualizar o espaço
real, disponibilizando informação virtual sobre os vários objectos notáveis, à
medida que estes ficam visíveis no miradouro, e também se encontram catalogados
na base de dada georreferenciada. As funcionalidades do sightseeing incluem
também o seguinte:
Visualizar texto (toda a informação descritiva alusiva a um qualquer ponto notável
que seja seleccionado); visualizar imagens (permite explorar um álbum fotográfico
de imagens relativas a um qualquer ponto notável que seja seleccionado);
Visualizar vídeo (permite visualizar vídeo de uma "visita Guiada" a qualquer ponto
notável que seja seleccionado); Visualizar mapa (permite activar um mapa que
facilita a indicação da melhor forma de chegar até um ponto notável que seja
seleccionado); motor de pesquisa (permite pesquisar determinado ponto de
interesse com a indicação no monitor da direcção onde este se encontra para que
se possa apontar o miradouro virtual e assim receber mais informação); Simulação
da Aldeia (Criação de uma animação em 3D que permitirá ao visitante a
visualização da aldeia de linhares da Beira em dois momentos marcantes ao longo
da sua história.
Permite enviar postais no local através de e-mail/internet e tem uma componente
inclusiva para permitir o acesso a pessoas cegas e/ou surdas, através de descrições
áudio-vídeo.

