
A localiza<;ao estrategica relativamente espa<;os
naturais classificado e protegidos e que permite uma
permeabilidade consentanea com 0 tipo de turismo neles
praticado (mobilidade nao motorizada) associada ao facto
de ser a P ECOPISTA da NUT III Douro, confere-lhe um
caracter inovador, cOrlstituindo um factor de desenvolvi-
mento regional de grande qualidade.



Percu rso: PLataforma da Linha do Sabor desde 0 Km 0,600 e
o Km 40,150,a sua reabiLita<;aodevoLveaos cidadaos a opor-
tunidade de desfrutar de um patrimonio, e aproximar simuL-
taneamente da natureza.
DesenvoLvendo-se em toda a sua extensao no sope (Norte
jNascente) da Serra do Reboredo, numa extensao de 24.700
metros, com um pavimento adequado as actividades indica-
das, iLumina<;ao publica dos tro<;os urbanos (Moncorvo,
Larinho, CarvaLhaLe Carvi<;ais),e 0 patrimonio construfdo
reabiLitado para estruturas de apoio e abrigo bem como
sinaLetica e mobiLiario urbano.

UtiLiza~ao: A Ecopista esta vocacionada para Passeios cicLo-
turisticos, pedonais, e simiLares,nao se admitindo 0 transito
de veicuLos motorizados.

SinaLiza~ao:A totaLidade da via esta coberta por sinaLiza<;ao
verticaL especffica, bem como por pLacards informativos
sobre a identifica<;ao e LocaLiza<;aodos varios espa<;osda
Ecopista.

Pontos de Interesse: Desfrute da excepcionaL paisagem do
VaLedo Sabor e da Serra do Reboredo fazendo uma pausa
nos varios Miradouros disponibiLizados ao Longo de todo 0

percurso e aprecie as aLdeias de Larinho, CarvaLhaL e
Carvi<;ais,atravessadas peLaEcopista.
Descubra 0 Convento CarmeLo da Sagrada Familia, de Torre
de Moncorvo, as Minas do CarvaLhaLou a ALbufeira de VaLe
Ferreiros e casteLode Mos.

Declive: No sentido Torre de Moncorvo - Carvi<;aisa via sobe
dos 391 metros ate aos 630. PeLomeio tem um Ligeiro ascen-

11 dente ate um maximo de 693 metros. De resto, e porque se
~ "'?T. trata de uma antiga Linha ferroviaria, nao existem decLiv
J~ &Tae:Jan~'-Clcentuados .
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