


Dao

A Ecopista do Oao desenvolve-se ao
longo do antigo ramal ferroviario do
Oao, numa extensao de 49,2 Kms e

atravessa os concelhos de Viseu,
Tondela e Santa Comba Oao.

Esta novainfra-estrutura integra uma rede nacional de
Ecopistas que searticularao entre siatraves de outros
corredores verdes e ciclaveis, criando novas oportuni-
dades para apromo~a6 do turismo de natureza e 0

touring cultural e paisagfstico.

A requalifica~ao de todo 0 espa~o canal e do
patrim6nio edificado daLinha do Dao ascendeu aos 5
milh6es de euros e decorreu acargo dos 3
municipios envolvidos, ap6s protocolo coma REFER,
contando com 0 apoio do Quadro de Referencia
Estrategico Nacional, atraves doPrograma

Mais Centro.



aca
o enquadramento cenico e
paisag(sticoinigualavel, acompanhando
o vale do Dao, torna 0 percurso da
Ecopista bastante envolvente
atravessando paisagens diversificadas
que passam da fioresta,a vinha
passando pelas zonas de cultivo
intensivo, cruzando ainda alguns
aglomerados urbanos.

As condii;oes c1imatericas locais propiciam afruici;aO dOl
Ecopista em conforto e segurani;aao longo de grande
parte do ano, com especial incidencia para os meses de
Abril a Outubro, com temperaturas relativamente
amenas noVerao e precipitai;ao reduzida.
Apesar de estar enquadrada numa regiao de
acentuados declives e importantes montanhas, como a
Serra do Caramulo, 0 desenvolvimento dOlEcopist4 ao
longo do valedo Rio Dao ebastante menos acidentado,
verificando-se uma inclinac;ao media de 0,5%,
oferecendo assim condii;oes (micas e excepcionais para
a mobilidade suave e para as pniticas de recreio de ar
livre e intergeracional.



Este projecto intermunicipal,
considerado de extrema valor
paisagistico, turistico e ambiental,
reveste-se de elevadointeresse quer
para as popula<;6es locais, quer para
os visitantes, assumindo-se como um
dos pilares estrategicos de
desenvolvimento deste territc5rio.

As mais valias deste projecto para os
munidpios deverao ser enquadradas
a dois niveis:

Ao nivel local
• Esta infra-estrutura funcionara como um importante
equipamento de recreio e desporto activo ao servic;o
das populac;oes,

Ao nivel regional
• A Ecopista pode assumir-se como um elemento
catalisador no ambito do Turismo de Natureza e
Touring Cultural e Paisagistico;

• Funcionara como uma nova porta de entrada no
territorio, permitindo a descoberta das suas
paisagensde uma forma muito proxima,
promovendo um turismo de proximidade e de
longa durac;ao.

Trata-se, portanto, de umprojecto que tem como
objectivos a promoc;ao de habitos de vida mais
saudaveis, a mobilidade sustentavel e, por outro lado,
o reforc;o da atractividade das cidades deViseu,
Tondela e Santa Comba Dao, promovendo a
competitividade regional.



Ponts de
Interesse
A albufeira da Aguieira, em Santa Comba
Dao, e a Serra do Caramulo em Tondela,
saG dois dos elementos incontornaveis
do mosaico paisagistico da Ecopista,
assumindo-se como polos agregadores
de actividades desportivas como a pesca,
a canoagem ou os desportos radicais.

Alem das potencialidades paisagisticas
da Regiao,0 patrimonio erudito e/ou
vernacular construido na sua envolvente
e notavel, concentrando-se nos
aglomerados urbanos intersectados por
esta via, com especial incidencia em Viseu.

Estacidade tem um importante
Patrimonio Arquitectonico,
destacando-se 0 seu centro
Historico, a Se e 0 Museu Grao
Vasco.

A utiliza<;:aoda Ecopista destina-se a pnitica de
passeios pedonais, passeios cicio turfsticos, em
patins e similares, pelo que sera dada preferencia
a todos os modos de mobilidade nao motorizada
como a bicicleta e 0 pedestrianismo.
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