
Abeira-te do Mondego 
A Escola Secundária de Nelas, encontra-se a promover, com a colaboração da Camara Municipal de 

Nelas, o apoio da Junta de Freguesia de Nelas, da Fundação Lapa do Lobo, da Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim e da Associação Núcleo Dão Nelas, uma Eco Caminhada 

comemorativa do dia Mundial do Ambiente a realizar no próximo dia 7 de junho de 2014, inserida no 

projeto Eco Escolas. 

Trata-se de uma atividade de Pedestrianismo, numa extensão de cerca de 8 km, aberta à participação 

de todos os interessados, nomeadamente dos que apreciam o prazer proporcionado por uma caminhada e 

pela observação de belezas naturais, num percurso devidamente arranjado e sinalizado, no concelho de 

Nelas, atravessando a freguesia de Nelas, Canas de Senhorim e terminando na da Lapa do Lobo, 

acompanhando sempre esse grande recurso hidrogeológico que limita geograficamente o concelho de Nelas, 

“ O Mondego”. 

Para além da componente turístico-desportiva de ar livre, podemos observar aspetos geomorfológicos 

provocados/característicos da erosão fluvial deixada nas rochas encaixantes, como as marmitas de gigante, e 

celebrar a biodiversidade quer na flora envolvente quer na riqueza faunística, que se encontra junto à 

margem, Ecossistema Ripícula, quer na zona de vertente do vale encaixado do rio Mondego. Cujo relevo 

condicionou desde sempre o acesso tendo-se por isso “mantido ao natural”… Uma flora resistente ao relevo, 

ao solo inóspito e a um clima fustigante de altas temperaturas no verão e baixíssimas no inverno, resistente a 

quase tudo, na zona de vertente. Nos terraços fluviais observam-se formas bem diferentes, também a 

diversidade faunística gera curiosidade e apego, recordando a forma sustentada como sobrevivem estes 

ecossistemas. 

A concentração dos Participantes ocorrerá pelas 9h, junto à rotunda das Caldas da Felgueira, poderão 

estacionar os carros nos terrenos da antiga Pensão Maial. 

 Às 9h e 30m iniciaremos a caminhada com a vigilância e apoio dos BVCS e CMN e como guias o 

Grupo Dão Pedestre. 

Venha até às Caldas da Felgueira, Abeire-se do Mondego e deixe-se deslumbrar pelo rio e pela 

paisagem, aproveite a organização de uma caminhada ímpar, deixe-se enternecer com as nossas riquezas 

naturais autóctones. Viva o ambiente! 

     Abeiremo-nos então…  

Os Coordenadores do Projeto:  

Escola Secundária de Nelas projecto Eco Escolas, Câmara Municipal de Nelas, Junta de Freguesia de 

Nelas, Fundação Lapa do Lobo, Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim 

e Núcleo de Pedestrianismo Dão Nelas,  


