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A. I n t r o d u ç ã o  

 

 

Tal como refere Ives Grafmeyer a propósito do espaço urbano “... a localização dos grupos sociais, dos 

equipamentos ou das instâncias de decisão não se faz ao acaso...” ( Grafmeyer, I. p. 32, 1994, Sociologia 

Urbana, Paris, Coleção Saber ) acentuando-se assim a necessidade de conhecer estes fatores de 

desenvolvimento por forma a se obter uma base informativa que permita à equipa definir intenções 

sustentadas no plano. 

 

Os equipamentos podem conduzir determinada forma de organização espacial e social, bem como em 

determinadas situações servir de vetor de requalificação e renovação urbana ( veja-se o exemplo do 

surgimento em Barcelona da Universidade no Bairro Gótico ). 

 

Alguns autores referem que o termo equipamento tem em si mesmo um significado ambíguo: o seu papel 

pode ser sucessivamente produtivo, económico e normalizador de condutas. Outros sublinham o papel 

ideológico ou ' ilusório ’ que o termo tem ( coletivo, serviço, público ), vertente na qual deve ser observada 

a sua possibilidade de acesso ( físico e administrativo ) e de gestão. 

 

Existem por isso várias variáveis de análise que importa considerar: 

 o modo de apropriação dos equipamentos coletivos é bastante variável. Para que tipo de 

apropriação se define que o equipamento é coletivo? Convém distinguir a apropriação coletiva do 

uso coletivo. 

 a função de um equipamento coletivo é de ‘ ser ’ um serviço, mas como funciona este serviço? 

A quem se destina? Quais são os critérios de delimitação? ou ainda qual o benefício de quem o 

utiliza? Mas também, qual o proveito de quem assegura a sua existência? 

 o equipamento coletivo tem um efeito produtivo, pode promover um acréscimo de riqueza, mas 

de que tipo? Ou que lugar no ‘ sistema urbano ’ ? 

 os efeitos multiplicadores: como é que a partir deste se diversificam um determinado número de 

efeitos? Por exemplo, como é que se faz urbanização a partir de um equipamento coletivo 

 

É todo um conjunto de considerações e conceitos que têm que estar presentes numa programação de 

equipamentos, a qual tem que ocorrer inserida num contexto de intervenção do plano alargado. No 

entendimento do seu papel estruturante do desenvolvimento, de adaptação às mudanças, em função das 

diretivas de intervenção que melhor promovam a qualidade de vida do utente. 

 

Exemplo destas intervenções tem ocorrido a nível da requalificação de espaços públicos associada à 

dotação de espaços equipamentais, a qual se tem constituído como vetor fundamental nas políticas de 

regeneração urbana. 
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O atual contexto de globalização exige às cidades / vilas e ao Planeamento formas contemporâneas de 

intervenção onde a ‘ imagem ’, a ‘ atratividade ’ e a competitividade são valores identitários e 

determinantes da maior ou menor integração no sistema nacional e internacional. 

 

Neste contexto, as condições de afirmação do ‘ local ’ ( no ‘ global ’ ) são também fortemente determinadas 

pela presença ou ausência de equipamentos, não só os de maior projeção da cidade ou vila a nível 

nacional ou regional mas também os de apoio diário ao cidadão, que na sua diversidade de funções e 

localização devem dar condições de equidade social. 

 

Desta forma, constitui-se como preocupação do plano, alertar para a necessidade da versatilidade dos 

equipamentos, no sentido de ter capacidade de acolher uma diversidade de iniciativas e atividades, 

potenciando desta forma a sua utilização tornando também possível a sua adequação às eventuais 

necessidades. 

 

O fator proximidade / acesso também é fundamental na função destes equipamentos de apoio à 

formação dos seus utentes, refletindo-se esta situação sobretudo na necessidade de equipamentos 

desportivos nas zonas residenciais - equipamentos desportivos de bairro - que devem permitir atividades 

isoladas ou de grupo espontâneas, muito comuns nos denominados desportos de rua, bem como os de 

apoio recreativo e de lazer. 

 

A dinamização dos equipamentos e zonas onde existem também passa pela sua existência em rede, 

contrariando uma possível segregação funcional inibidora do surgimento de iniciativas nas freguesias mais 

afastadas da sede concelhia ou mais interiores, por monopólio dos designados equipamentos centrais. 

 

Assim, mais importante do que ter uma diversidade de equipamentos que corra riscos de não ter qualquer 

ocupação, é ter equipamentos com plena utilização, capaz de responder às diferentes solicitações de 

utilização que a população, em função das suas necessidades, sociais, culturais, desportivas, associativas, 

entre outras, mesmo que tal não signifique necessariamente ‘ à porta de casa ’, mas na freguesia mais 

próxima, permitindo assim o estabelecer e reforçar de vizinhança que beneficia todos, no conjunto 

concelhio, e não uns em detrimento de outros. 

 

Para tal, é essencial a referida programação de equipamentos em rede associada a um bom sistema de 

transportes públicos e boas condições de mobilidade, que cubra em condições de igualdade o concelho. A 

atual abordagem aos equipamentos feita nesta Revisão do Plano Diretor Municipal não considera, nesta 

fase, a totalidade das áreas, de que são exemplo os referentes a Equipamentos Sociais, em virtude de se 

estarem a desenvolver contactos junto das entidades responsáveis com base nos quais se parte para uma 

proposta de programação, que a próxima fase do plano contemplará. 

 

Como base de programação dos equipamentos recorremos às Normas para a Caracterização e 

Programação de Equipamentos Coletivos, DGOTDU, 2002, para além de todo um conjunto de bibliografia 

que abordam esta temática, e ainda o conhecimento de campo dado não só pela população local ( Juntas 
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de Freguesia, Movimentos Associativos, Estabelecimentos de Ensino, Associação Empresarial, entre 

outras entidades ) bem como pela diversidade de serviços da Câmara Municipal de Nelas. 

 

São apresentados alguns valores relativos a equipamentos que respondem a necessidades atuais, 

estando a ser desenvolvidos os cálculos e análises relativos a necessidades futuras, sendo que em face 

das mutações e dinâmicas que se vão gerando, é de reforçar que a aposta em termos de programação de 

equipamentos vai no sentido do reforço da sua versatilidade - capacidade de adaptação a diferentes usos 

e valências, sob pena de se tornarem espaços ‘desadaptados’ no futuro. 
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B. E q u i p a m e n t o s  p o r  F r e g u e s i a  

 

 

Como ponto de partida para a elaboração da Revisão do Plano Diretor Municipal, e a par dos contactos 

programáticos com a Câmara Municipal, têm-se desenvolvido encontros com as Juntas de Freguesia, no 

sentido do melhor conhecimento das expectativas de desenvolvimento, da Junta, e da população que 

representam, e que esperam que esta revisão contemple. 

 

Este, representa um primeiro momento do contacto direto com a população, dando forma à condição 

participação, que se procura garantir ao longo de todo o processo de elaboração do plano. Procura-se 

assim, considerar, de acordo com as linhas de desenvolvimento do plano, a leitura avaliativa de quem 

participa. 

 

Em função dos encontros ocorridos com uma diversidade de entidades, e a informação disponível, 

apresenta-se de seguida uma síntese relativa aos espaços equipamentais, existentes e pretendidos, 

referidos pelas Juntas de Freguesia. 

 

 

B.1 .  Aguieira  

 

 

Quadro 7.1.  Equipamentos existentes e pretendidos na Freguesia de Aguieira. 

Freguesia de Aguieira Equipamento Existente Equipamento Pretendido 

Designação N.º Obs. N.º Obs. 

Junta de Freguesia 1    

Praça de Táxis 1 1 Táxi   

Jardim de Infância 1    

Salas de Componente de Apoio à 
Família 

1    

Escola Básica 1ºCiclo 1    

Extensão do Centro de Saúde - em Carvalhal Redondo   

Parque Infantil 1    

Polidesportivo Descoberto 1 Com balneários e bancada   

Mercado     

Igreja 1    

Capela 2    

Cemitério 1    

Fonte 4    
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B.2 .  Canas de Senhorim 

 

 

Quadro 7.2.  Equipamentos existentes e pretendidos na Freguesia de Canas de Senhorim. 

Freguesia de Canas de Senhorim Equipamento Existente Equipamento Pretendido 

Designação N.º Obs. N.º Obs. 

Junta de Freguesia 1    

Estação de Correio 1    

Praça de Táxis 1    

Creche 2 1 paroquial e 1 privado   

Jardim de Infância 5 2 privados   

Escola Básica 1ºCiclo 5 1 privado   

Salas de Componente de Apoio à 
Família 

2 prolongamento JI   

Centro de Saúde 1    

Farmácia 2    

Lar 3.ª Idade 1    

Centro de Dia 1  1  

Biblioteca 1    

Parque Infantil 4    

Polidesportivo Descoberto 3    

Campo de Jogos 2 1 Com balneários   

Feira Periódica 1    

Igreja 1    

Capela 6    

Cemitério 2 1 a ampliar   

Capela Mortuária 2    

Lavadouro 1    

 

 

B.3 .  Carvalhal  Redondo 

 

 

Quadro 7.3.  Equipamentos existentes e pretendidos na Freguesia de Carvalhal Redondo. 

Freguesia de Carvalhal Redondo Equipamento Existente Equipamento Pretendido 

Designação N.º Obs. N.º Obs. 

Junta de Freguesia 1    

Estação de Correios 1 Posto   

Praça de Táxis 1    

Jardim de Infância 1    

Escola Básica 1ºCiclo 1    

Salas de Componente de Apoio à 
Família 

1    

Extensão do Centro de Saúde 1    

Farmácia 1 Posto   
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Centro de Dia   1  

Polidesportivo Descoberto 1 Com balneários e bancada   

Polidesportivo Coberto   1  

Campo de Jogos 1  Sem condições p/ prática   

Feira Periódica 1    

Igreja 1    

Parque Infantil 1    

Jardim/Parque 1    

Capela 1    

Salão Paroquial 1    

Cemitério 1    

 

 

B.4 .  Lapa do Lobo 

 

 

Quadro 7.4.  Equipamentos existentes e pretendidos na Freguesia de Lapa do Lobo. 

Freguesia de Lapa do Lobo Equipamento Existente Equipamento Pretendido 

Designação N.º Obs. N.º Obs. 

Junta de Freguesia 1    

Estação de Correios 1 Posto   

Praça de Táxis 1 1 Táxi   

Jardim de Infância 1    

Jardim/Parque 1    

Salas de Componente de Apoio à 
Família 

1    

Escola Básica 1º Ciclo 1    

Extensão do Centro de Saúde - em Canas Senhorim   

Lar 3.ª Idade e Centro de Dia 1 40 camas   

Parque Infantil 1    

Polidesportivo Descoberto 1 Com balneários   

Campo de Jogos 1 Com balneários   

Igreja 1    

Cemitério 1    

 

 

B.5 .  Moreira  

 

 

Quadro 7.5.  Equipamentos existentes e pretendidos na Freguesia de Moreira. 

Freguesia de Moreira Equipamento Existente Equipamento Pretendido 

Designação N.º Obs. N.º Obs. 

Junta de Freguesia 1    

Praça de Táxis 1 1 Táxi   
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Jardim de Infância 1    

Salas de Componente de Apoio à 
Família 

1    

Escola Básica 1º Ciclo -    

Extensão do Centro de Saúde - Santar / Carvalhal Redondo   

Lar 3.ª Idade   1  

Polidesportivo Descoberto 1 Com balneários e bancada   

Campo de Jogos 1  Sem condições p/ prática   

Igreja 1    

Cemitério 1    

 

 

 

B.6 .  Santar  

 

 

Quadro 7.6.  Equipamentos existentes e pretendidos na Freguesia de Santar. 

Freguesia de Santar Equipamento Existente Equipamento Pretendido 

Designação N.º Obs. N.º Obs. 

Junta de Freguesia 1    

Estação de Correios 1    

Praça de Táxis 1 2 Táxi   

Jardim de Infância 1    

Escola Básica 1º Ciclo 1    

Salas de Componente de Apoio à 
Família 

1    

Extensão do Centro de Saúde 1    

Farmácia 1    

Centro de Dia 1    

Biblioteca   1  

Parque Infantil 1  1  

Polidesportivo Descoberto 1 Com balneários e bancada   

Campo de Jogos 1 
Com balneários e bancada 

coberta 
  

Feira Periódica 1  1 Terreno já adquirido 

Igreja 2    

Capela 3  1 Mortuária 

Salão Paroquial 2    

Cemitério 1    

Lavadouro 1    
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B.7 .  Senhorim 

 

 

Quadro 7.7.  Equipamentos existentes e pretendidos na Freguesia de Senhorim. 

Freguesia de Santar Equipamento Existente Equipamento Pretendido 

Designação N.º Obs. N.º Obs. 

Junta de Freguesia 1    

Praça de Táxis   1 brevemente 

Jardim de Infância 1    

Escola Básica 1º Ciclo 0    

Salas de Componente de Apoio à 
Família 

1    

Extensão do Centro de Saúde - Nelas   

Lar 3.ª Idade   1  

Centro de Dia   1  

Biblioteca 0    

Polidesportivo Descoberto 2 Com balneários e bancada   

Campo de Jogos  2 1 Com balneário e bancada    

Igreja 2    

Capela 6    

Salão Paroquial 1    

Cemitério 1    

Capela Mortuária 1    

Lavadouro +10    

Parque infantil 4    

 

 

B.8 .  Vi lar  Seco 

 

 

Quadro 7.8.  Equipamentos existentes e pretendidos na Freguesia de Vilar Seco. 

Freguesia de Vilar Seco Equipamento Existente Equipamento Pretendido 

Designação N.º Obs. N.º Obs. 

Junta de Freguesia 1    

Estação de Correio 1 posto   

Praça de Táxis 1    

Creche 1 paroquial   

Jardim de Infância 2    

Escola Básica 1ºCiclo 1    

Salas de Componente de Apoio à 
Família 

1 prolongamento JI   

Parque infantil 1    

Extensão do Centro de Saúde - Nelas / Santar   
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Lar 3.ª Idade   1  

Centro de Dia   1  

Biblioteca 1 Fortunato de Almeida   

Polidesportivo Descoberto 1 Com balneários e bancada   

Campo de Jogos 1 Sem balneários   

Igreja 1    

Capela 2    

Cemitério 1 a ampliar   

Capela Mortuária 1    

Lavadouro +6    

 

 

B.9 .  Nelas 

 
Quadro 7.9.  Equipamentos existentes e pretendidos na Freguesia de Nelas. 

 

Freguesia de Nelas Equipamento Existente Equipamento Pretendido 

Designação N.º Obs. N.º Obs. 

Junta de Freguesia 1    

Estação de Correio 1    

Praça de Táxis 2    

Creche 1 paroquial   

Jardim de Infância 2    

Escola Básica 1ºCiclo 1    

Salas de Componente de Apoio à 
Família 

2 prolongamento JI   

Centro de Saúde 1    

Farmácia 3    

Lar 3.ª Idade 2    

Centro de Dia 2    

Biblioteca 1 LOBO ANTUNES   

Parque Infantil 3    

Polidesportivo Descoberto 7    

Campo de Jogos 2 Com balneários   

Feira Periódica 1    

Igreja 2    

Capela 1    

Cemitério 3 1 a ampliar   

Capela Mortuária 2    

Lavadouro 2    

Jardim/Parque 1    
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C. E q u i p a m e n t o s  d e  E n s i n o  

 

 

É de referir que aquando do início da revisão do Plano Diretor Municipal de Nelas, e com o intuito de 

melhor conhecer a realidade do parque escolar do Concelho, procurando obter uma leitura das suas 

debilidades e potencialidades, no sentido do seu melhor aproveitamento e dinamização, num contexto de 

desenvolvimento municipal, procurou-se obter a melhor e mais completa informação que servissem os 

objetivos do plano. 

 

Desta forma, foram lançados inquéritos a todos os estabelecimentos de ensino procurando a leitura, de 

quem os utiliza diariamente, da sua condição atual e desejos da sua melhor condição futura, permitindo no 

final uma abordagem de conjunto capaz de ir ao encontro das necessidades municipais que mais 

eficazmente promova a função educativa, na sua mais abrangente diversidade que o conceito possa ter. 

 

Uma vez lançados os inquéritos e com o desenrolar do tempo foi necessário proceder à atualização dos 

dados com vista a um conhecimento da realidade o mais atual possível. 

 

O concelho de Nelas tem a sua carta educativa devidamente homologada desde 2008, de acordo com 

parecer conjunto do Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação (GEPE) e da entretanto extinta 

Direção Regional de Educação do Centro (DREC).  

 

A Carta Educativa é atualmente entendida, a nível municipal, como o instrumento de planeamento e 

ordenamento prospetivo de edifícios e equipamentos educativos a localizar no concelho, de acordo com as 

ofertas de educação formação que seja necessário satisfazer, tendo em vista a melhor utilização dos 

recursos educativos, no quadro do desenvolvimento sócio demográfico de cada município. ( artº10.º do 

Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de janeiro). 

 

Os objetivos da Carta Educativa nos termos do Artº11 do DL nº7/2003 de 15 de janeiro são os seguintes: 

 

1 - Assegurar a adequação da rede de estabelecimentos de educação pré - escolar e de ensino básico e 

secundário, por forma que, em cada momento as ofertas educativas disponíveis a nível municipal 

respondam à procura efetiva do município. 

 

2 - A Carta Educativa é, necessariamente, o reflexo, a nível municipal do processo de ordenamento a nível 

nacional da rede de ofertas de educação e formação com vista a assegurar a racionalização e 

complementaridade dessas ofertas e o desenvolvimento qualitativo das mesmas, num contexto de 

descentralização administrativa, de reforço dos modelos de gestão dos estabelecimentos de educação e 

de ensino públicos e os respetivos agrupamentos e de valorização do papel das comunidades educativas e 

dos projetos educativos das escolas. 

  

3 - A Carta Educativa deve promover o desenvolvimento do processo de agrupamento de escolas com 
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vista à criação das condições mais favoráveis ao desenvolvimento de centros de excelência e de 

competências educativas, bem como as condições para a gestão eficiente e eficaz dos recursos 

educativos disponíveis. 

  

4 - A Carta Educativa deve incluir uma análise prospetiva, fixando objetivos de ordenamento progressivo a 

médio e longo prazo. 

  

5 - A Carta Educativa deve garantir a coerência da rede educativa com a política urbana do município. 

 

Sendo a Carta Educativa do concelho de Nelas o instrumento de planeamento dos equipamentos 

escolares, interessa sobretudo em sede da revisão do PDM, proceder a uma leitura o mais atual possível 

da realidade do concelho a nível da oferta deste tipo de equipamentos 

 

Em face desta condição, é feita uma leitura geral relativamente aos estabelecimentos sobre os quais se 

tem informação.  

 

C.1 .  Caracter ização Genérica  

 

Atualmente o concelho de Nelas apresenta dois agrupamentos escolares (AE), o AE de Nelas o AE de 

Canas de Senhorim, Nelas. 

 

No ano letivo de 2012 / 2013 a rede de equipamentos de educação e ensino de Nelas é constituída por um 

total de 25 estabelecimentos de ensino público, assim distribuídos por níveis de ensino: 12 Jardins de 

Infância, 10 Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico, uma Escola do 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico, uma 

Escola do 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico com Ensino Secundário, e uma Escola Secundária com 3.º 

Ciclo do Ensino Básico. 

 

Em termos da sua distribuição por freguesia, verifica-se uma clara predominância da localização dos 

estabelecimentos de ensino nas freguesias onde se encontram os dois aglomerados urbanos mais 

significativos do Concelho, Nelas e Canas de Senhorim, onde se localizam também os estabelecimentos 

de ensino de nível ‘superior’.  

 

A freguesia de Canas de Senhorim apresenta um maior número de estabelecimentos de ensino que Nelas, 

a sede de Concelho, por via de apresentar mais unidades nos níveis de ensino que carecem de maior 

proximidade ( jardins de infância e escolas primárias ), pelos seus três núcleos: Canas de Senhorim, Vale 

de Madeiros e Póvoa de Santo António, enquanto Nelas os equipamentos se distribuem por apenas dois 

núcleos: Nelas e Folhadal, apresentando no entanto dois estabelecimento de ensino de níveis 

hierarquicamente superiores, quando Canas conta com um. Isto deve-se naturalmente à maior dimensão 

demográfica, mas também à dominância física e funcional que exerce o facto de albergar a sede de 

Concelho, e também pelo seu posicionamento central relativamente ao território concelhio. 
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Quadro 7.10.  Estabelecimentos de Ensino em Nelas, por Nível de Ensino e por Freguesia. 

Freguesia JI EB 1 EB 2/3 EB 2/3 + S ES + 3º CEB Total 

Aguieira 1 1    2 

Canas de Senhorim 5 5  1  10 

Carvalhal Redondo 1 1    2 

Lapa do Lobo 1 1    2 

Moreira 1 0    1 

Nelas 3 1 1  1 6 

Santar 1 1    2 

Senhorim 1 0    1 

Vilar Seco 2 1    3 

Total 16 11 1 1 1 29 

 

O concelho conta com 1 estabelecimento de ensino privado o Jardim Escola João de Deus – Urgeiriça que 

além de possuir as valências de jardim de infância e de 1.º Ciclo do Ensino Básico (CEB) providencia 

também creche e ATL. Entrou em funcionamento em 1972 (em novas instalações desde 1991). Conta 

atualmente com 10 turmas e possui uma capacidade para 158 alunos. O estado de conservação das 

instalações é considerado bom e possui vários equipamentos de apoio, designadamente, cantina, recreio, 

piscina e biblioteca distribuídas por uma área de terreno de 5383m2 possuindo 1440 m2 de área coberta.  

 

Há no entanto que destacar o novo Centro Escolar de Nelas, um equipamento escolar dotado das mais 

modernas valências em matéria educativa que entrou em funcionamento no ano letivo 2011/2012 para 

servir os alunos que se encontravam dispersos pelos edifícios antigos de Nelas (Avenida e Serra), Moreira, 

Folhadal, Vila Ruiva e Senhorim. 

 

Figura 7.1 Centro Escolar de Nelas 

  
Fonte: www.bvcanas.com, fevereiro 2013 

 

O edifício tem 15 salas de aula do 1º ciclo, 4 salas de atividades para o pré-escolar, duas salas de apoio, 

Biblioteca, sala polivalente/ginásio, balneários, cantina escolar com capacidade para 400 refeições diárias, 

instalações desportivas descobertas, recreio e parque infantil com espaços equipados, programados e 

qualitativamente caracterizados para que as crianças possam usufruir desses espaços de maneira 

saudável. 
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A obra do Centro Escolar de Nelas teve um investimento total de 3.855.504,67€, comparticipado por 

Fundos da União Europeia em 2.672.960,72€, sendo o investimento restante de cerca de 1.200.000€, 

assumidos na totalidade pela autarquia. 

 

C.2 .  Ensino Pré -escolar  

 

A rede de ensino pré-escolar é constituída, no ano letivo de 2003/2004, por 14 estabelecimentos, 

enquadrados na rede pública, e também por quatro Jardins de Infância de iniciativa privada. No total a 

capacidade instalada permite a frequência, em situação plena, de perto de 500 alunos, distribuídos por 

quase 30 salas em 18 estabelecimentos. 

 

 
Quadro 7.11.  Número de Salas, Capacidade, Frequência e Taxa de Ocupação dos Jardins de Infância, em 2002/2003 e 2003/2004. 

Estabelecimento de Ensino 
N.º de 
Salas 

Capacidade 
N.º de 

Crianças 

Frequência 
N.º de Crianças 

Taxa de Ocupação ( % ) 

2002/2003 2003/2004 2002/2003 2003/2004 

JI de Aguieira 
Aguieira 

2 25 17 14 68,0 56,0 

JI da Póvoa de S. António 
Canas Senhorim 

1 16 9 9 56,3 56,3 

JI de Canas de Senhorim 
Canas de Senhorim 

2 25 20 20 80,0 80,0 

JI de Vale de Madeiros 
Canas de Senhorim 

2 25 - 11 - 44,0 

JI de Carvalhal Redondo 
Carvalhal Redondo 

1 25 - 20 - 80,0 

JI da Lapa do Lobo 
Lapa do Lobo 

1 20 13 9 65,0 45,0 

JI de Moreira de Cima 
Moreira 

1 25 11 6 44,0 24,0 

JI de Nelas 
Nelas 

4 100 80 87 80,0 87,0 

JI do Folhadal 
Nelas 

1 25 - 15 - 60,0 

JI de Santar 
Santar 

3 36 26 33 72,2 91,7 

JI de Senhorim 
Senhorim 

1 25 10 9 40,0 36,0 

JI de Vila Ruiva 
Senhorim 

1 18 8 15 44,4 83,3 

Pólo Itinerante Póvoa de 
Luzianes/Carvalhas - Senhorim 

2 17 13 10 76,5 58,8 

JI de Vilar Seco 
Vilar Seco 

1 18 - 10 - 55,6 

Total 
Públicos 

23 400 207 268 67,4 * 67,0 * 

JI Centro Social Paroquial 
Canas de Senhorim 

3 66 64 61 97,0 92,4 

JI Centro Paroquial 
Nelas 

- - 35 35 - - 

JI Centro Paroquial 
Vilar Seco 

1 25 25 25 100,0 100,0 
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JI João de Deus - Urgeiriça 
Canas de Senhorim 

+ + + + + + 

Total 
Privados 

4 91 124 121 97,8 * 94,5 * 

Total Estabelecimentos 
Públicos + Privados 

27 491 331 389 74,4 * 72,1 * 

* Cálculos efetuados tendo em conta apenas os casos em que se encontram disponíveis os pares de valores alunos - capacidade. 

+ Dados ainda não rececionados.  |  - Dados não disponibilizados. 

 

 

Figura 7.2 Distribuição geográfica e dimensão (quanto ao número de crianças) dos Jardins de Infância no Concelho de Nelas. 

 
A tendência genérica nestes estabelecimentos de ensino, no que respeita à sua taxa de ocupação é de um 

pequeno decréscimo da frequência do número de crianças. Tal facto acontece sobremaneira nos Jardins 

de Infância de Moreira, Lapa do Lobo, Aguieira e Vilar Seco. A taxa de ocupação é mesmo inferior a 

metade da capacidade nos Jardins de Infância de Moreira de Cima ( 24,0 %) e Senhorim ( 36,0 ), nos 

últimos dois anos em análise, e Lapa do Lobo que nesse ano letivo desceu para 45,0%. A contrariar esta 

tendência, encontram-se os Jardins de Infância de Carvalhal Redondo e Vila Ruiva, com 80,0 e 83,3% de 

taxa de ocupação respetivamente, e o caso do JI de Santar que para além de ter aumentado a sua taxa de 

frequência, chega perto da sua capacidade plena fixando-se neste ano nos 91,7%. 
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Já nas freguesias onde se encontrem os maiores aglomerados do Concelho, de maior dimensão 

populacional, a situação é diferenciada da anteriormente descrita. Nos estabelecimentos de ensino aqui 

localizados, a regra é mesmo o aumento da frequência, ou quando muito a manutenção da frequência do 

ano anterior. A taxa de ocupação é superior a metade da capacidade, Póvoa de Santo António ( 56,3% ), 

Folhadal ( 60,0% ), atingindo taxas de ocupação correspondentes a valores iguais ou superiores a 4/5 da 

capacidade: Canas de Senhorim ( 80,0% ) e Nelas ( 87,0% ). A exceção é Vale de Madeiros com apenas 

44,0%. 

 

Em termos de frequência e capacidades absolutas, tem-se de destacar claramente o jardim de infância de 

Nelas, o único estabelecimento escolar que sobressai em termos de dimensão, com capacidade para 

receber cerca de 100 crianças, enquanto todos os outros jardins de infância apresentam capacidades entre 

16 e 25 crianças, e Santar 36 crianças. 

 

Entretanto, existem no Concelho de Nelas, estabelecimentos escolares de iniciativa privada, que 

correspondem, grosso modo, à oferta de instituições de solidariedade social, nomeadamente dos Centros 

Sociais Paroquiais de Canas de Senhorim, Nelas e Vilar Seco, ao que se acrescenta ainda o Jardim 

Escola João de Deus, na Urgeiriça. 

 

É de realçar a importância que estas ofertas complementares assumem no conjunto do Município de 

Nelas. Esta contribuição é particularmente importante em Canas de Senhorim, onde o Jardim de Infância 

do Centro Social Paroquial constitui a maior oferta, tendo uma capacidade para receber cerca de 

66 crianças ( a segunda maior em termos de capacidade no Concelho ), e tendo uma taxa de ocupação 

nos últimos dois anos superior a 90%. 

 

O Centro Paroquial de Nelas, tem uma frequência apreciável, no conjunto do Concelho, com 35 crianças, e 

embora não haja dados disponíveis quanto à sua capacidade, e consequentemente da sua taxa de 

ocupação, é possível admitir que se encontra na sua ocupação plena, visto declarar uma lista de espera de 

6 crianças. 

 
Munidos com os dados mais recentes, a rede de ensino pré-escolar no ano letivo de 2012/2013 é 

constituída por 12 estabelecimentos, enquadrados na rede pública, e também por quatro Jardins de 

Infância de iniciativa privada. No total a capacidade instalada no setor público permite a frequência, em 

situação plena, de 365 alunos, distribuídos por 27 salas em 12 estabelecimentos. 

 

Quadro 7.12.  Número de Salas, Capacidade, Frequência e Taxa de Ocupação dos Jardins de Infância, em 2011/2012 e 2012/2013. 

Estabelecimento de Ensino 

N.º de Capacidade Frequência 
Taxa de Ocupação ( % ) 

Salas N.º de N.º de Crianças 

  Crianças 2011/2012 2012/2013 2011/2012 2012/2013 

JI de Aguieira 
2 25 12 9 48 36 

Aguieira 

JI da Póvoa de S. António 
1 16 8 8 50 50 

Canas Senhorim 
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JI de Canas de Senhorim 
2 25 21 28 84 112 

Canas de Senhorim 

JI de Vale de Madeiros 
2 25 12 14 48 56 

Canas de Senhorim 

JI de Carvalhal Redondo 
2 25 23 17 92 68 

Carvalhal Redondo 

JI da Lapa do Lobo 
2 20 13 15 65 75 

Lapa do Lobo 

JI de Moreira de Cima 
2 25 9 6 36 24 

Moreira 

JI de Nelas (Centro Escolar) 
5 100 78 94 78 94 

Nelas 

JI do Folhadal 
2 25 11 13 44 52 

Nelas 

JI de Santar 
3 36 28 21 78 58 

Santar 

JI de Senhorim 
2 25 12 7 48 28 

Senhorim 

JI de Vilar Seco 
2 18 12 13 67 72 

Vilar Seco 

Total Públicos 
27 365 239 245 65 67 

12 

JI Centro Social Paroquial 
3 75 66 65 88 87 

Canas de Senhorim 

JI Centro Paroquial 
2  -  - 37  -  - 

Nelas 

JI Centro Paroquial 
1  25  - 25  - 100 

Vilar Seco 

JE João de Deus – Urgeiriça 
 -  -  -  -  -  - 

Canas de Senhorim 

Total Privados 
 -  -  -  -  -  - 

4 

Total Públicos + Privados 
            

16 

Fonte: CMN, 2013 

Nota: os nº de salas dos estabelecimentos públicos incluem as salas de Componente de Apoio à Família. 

 

Verifica-se que todas as freguesias do Concelho de Nelas se encontram servidas por estabelecimentos 

escolares deste nível de ensino. De um modo geral, trata-se de equipamentos escolares com uma 

capacidade situada entre as 20 e as 25 crianças, tendo o recente JI de Nelas inserido no centro escolar 

uma capacidade de 100 crianças. 

 

No que diz respeito aos estabelecimentos públicos, a nível de taxa de ocupação, verificamos que no 

cômputo geral aumentou ligeiramente entre o ano letivo de 2011/2012 e de 2012/2013, fixando-se nos 

67%. Esta tendência de crescimento é particularmente notória no JI de Canas de Senhorim, com uma 

evolução da taxa de ocupação de 33%, implicando mesmo um registo de 112%, ou seja, a ocupação já 

ultrapassou a capacidade do JI. Também em Nelas, no novo centro escolar, a taxa de ocupação aumentou 

bastante registando em 2012/2013 um valor perto da ocupação plena (94%).  
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As maiores taxas de ocupação verificam-se precisamente nos dois maiores centros urbanos do concelho 

(Nelas e Canas de Senhorim). Por outro lado, os JI de Aguieira, Senhorim e Moreira de Cima registam as 

menores taxas de ocupação (36%, 28% e 24%, respetivamente), com a agravante de terem sentido um 

decréscimo entre os dois anos letivos agora em análise. Também o JI de Carvalhal Redondo e de Santar 

experimentaram um decréscimo das suas taxas de ocupação. 

 

Os JI de Vale de Madeiros, Lapa do Lobo, Folhadal e Vilar Seco tiveram um aumento da taxa de 

ocupação, enquanto no JI da Póvoa de St.º António manteve-se inalterada entre os dois períodos letivos. 

 

Relativamente ao total de crianças a frequentar o ensino público houve um ligeiro aumento de 3% entre 

2011/2012 e 2012/2013, apresentando o último ano letivo um total de 245 alunos do pré-escolar. Estamos 

em crer que ocorreu uma “deslocalização” de crianças para os principais centros urbanos do concelho, já 

que o JI de Nelas e de Canas de Senhorim acolheram mais 23 crianças, ao passo que os JI que 

registaram perdas de alunos viram sair 24 crianças. 

 

C.2.1.  Características Físicas do Parque Escolar  

 
 

O 1º jardim do concelho nasceu em 1972 em Canas de Senhorim e pertenceu à Associação de Jardins 

Escola João de Deus que veio a mudar de instalações em 1991. 

 

O atual parque escolar do ensino pré-escolar, no Concelho de Nelas, começou a ser constituído no período 

pós revolução, em 1976, com entrada em funcionamento do Jardim de Infância de Vilar Seco, em edifício 

‘reutilizado’ ( i.e., edifício anteriormente existente e não construído com a finalidade primeira para a 

valência de Jardim de Infância ). Em 1980 entram também em funcionamento os Jardins de Infância do 

Folhadal e de Lapa do Lobo, em edifícios adaptados. 

 

No decorrer dos anos 80, surge o JI de Vila Ruiva em 1984-85 (entretanto desativado) e o de Canas de 

Senhorim, em 1986, em edifício construído para o efeito, e em 1988 foram definidas as instalações do JI 

de Nelas, que já se encontrava em funcionamento, mas cujo edifício sofreu então, a essa data, trabalhos 

de remodelação e ampliação. Na década de ’90 surgem mais três instalações: na Aguieira em 1990, em 

Santar em 1995 e ainda o Pólo Itinerante de Carvalhas / Póvoa de Luzianes no ano seguinte (o qual já se 

encontra encerrado). Já depois de 2000 surge o JI de Moreira de Cima. Mais recentemente entrou em 

funcionamento as novas instalações do JI Lapa do Lobo em 2009 e foi construído o novo Centro Escolar 

de Nelas que conta com 5 salas para o pré-escolar que começou a funcionar no início do ano letivo de 

2011/2012.  

 

Quadro 7.13.  Características Físicas do Parque do Ensino Pré-escolar, no Concelho de Nelas. 

Estabelecimento 
de Ensino 

Ano de 
Construção / 

Funcionamento 

Área Coberta / 
Descoberta 

m
2
 

Estado de 
Conservação 

Barreiras 
Arquitetónicas 

Equipamentos 
de Apoio 

JI Aguieira 1990 128 Bom Não Rc   FR 
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1991 508 

JI Canas de Senhorim 
1986 
1986 

170 
697 

Regular 
Degraus e portas sem 

largura p/ passagem de 
cadeiras de rodas 

Rc   SP   FR 

JI Carvalhal Redondo 
- 
- 

- 
- 

Regular Não Rc 

JI Folhadal 
- 

1980 
- 
- 

Bom Degraus  

JI Lapa do Lobo 
(
*

)
 

2007 
2009 

293 
1287 

Bom Não 
Rc   SP   Ct   FR   

CJ    

JI Moreira de Cima 
(
*

)
 

1942 
2002 / 03 

50 
1700 

Regular 
Degraus e piso exterior 

muito irregular 
Rc 

JI Nelas 
(
**

)
 2009 /2010 

883 

1.058 
Bom Não 

Rc   SP   Ct   FR   
CJ    

JI Póvoa S.to António 
(
*

)
 

 
96 
815 

Bom Degraus  

JI Santar 
1995 / 96 
1996 / 97 

- 
- 

Bom Não Rc FR 

JI Senhorim 
(
*

)
 

1978 
1982 

60 
- 

 
Degraus. Instalações 

sanitárias não adaptadas 
 

JI Vale de Madeiros 
- 
- 

49 
9 

Regular Degraus  

JI Vilar Seco 
(
*

)
 

1976 
1976 

88 
200 

Regular Degraus Rc 

CP Vilar Seco 
1984 
1984 

311 
256 

Bom Degraus 
Rc   Ct   FR   BI   

Lv 

CP Nelas 
1999 
1999 

- 
- 

Bom Não Rc   Ct   FR   Lv 

CSP Canas de 
Senhorim 

1982 
1984 

352 
2726 

Bom Não 
Rc   SP   Ct   FR   

CJ   Lv 

JE João de Deus – 
Urgeiriça 

1991 
1439 

5383 
Bom Não 

Rc SP Ct Fr CJ BI 

Gi 

(

*
)

 Em instalações ‘reutilizadas’.  |  
(

**
)

  Centro Escolar de Nelas.  |  Rc Recreio  |  SP Sala Polivalente 

Ct Cantina  |  FR Fornecimento de Refeições  |  CJ Campo de Jogos  |  BI Biblioteca Infantil  |  Lv Lavandaria  | Gi Ginásio 

 

A esta evolução da oferta pública deve-se entretanto atender ao surgimento das ofertas privadas, 

nomeadamente dos Centros Paroquiais, os quais entraram em funcionamento em 1982 ( Canas de 

Senhorim ), 1988 ( Vilar Seco ) e 1998 ( Nelas ). 

 

Com os dados disponíveis, e correspondentes ao ano de construção / funcionamento dos jardins de 

infância é possível verificar que o parque vai já entrando numa fase de algum avançar de idade, em que 

perto de 75% das instalações adstritas ao nível do pré-escolar entraram em funcionamento antes de 2000, 

sendo mesmo que cerca de 58% já ultrapassaram os 20 anos, com os Jardins de Infância de Vilar Seco, 

Senhorim e Folhadal a ultrapassar os 30 anos. No entanto tem vindo a ser desenvolvido um esforço de 

modernização das instalações como é o caso do JI de Póvoa de St.º António, do Folhadal, de Moreira de 

Cima e o caso exemplar do moderno Centro Escolar de Nelas.   

 

Esta situação da idade dos edifícios é relevante no sentido de se tomarem precauções na sua manutenção 

e conservação adequadas, podendo existir situações de desadequação às atividades e padrões de 

exigência atuais. 
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Ainda assim, parece que não será o caso generalizado no Concelho de Nelas, uma vez que nas avaliações 

sobre as instalações, o resultado obtido aponta para uma situação genérica de estado de conservação 

maioritariamente bom com os restantes a serem referenciados em estado regular, o que configura uma 

quadro positivo no que concerne ao estado de conservação das instalações. 

 

 

C.2.2.  Espaços de Apoio e Instalações Gimnodesportivas  

 

A maioria dos estabelecimentos de ensino pré-escolar possuem um elemento comum que é o espaço de 

recreio, espaço descoberto em torno do edifício que tem como utilização comum, condicionada pelas 

condições atmosféricas, atividades lúdicas e/ou físicas.  

 

Um fator importante é o consubstanciado pelo fornecimento de refeições, nomeadamente no contexto 

contemporâneo em que muitos pais estão ausentes durante todo o dia, sendo a refeição do almoço muitas 

vezes problemática para a vida familiar. Neste sentido, de apoio social e de contribuição para o bem-estar 

das crianças e das suas famílias existem ainda estabelecimentos que não fornecem refeições. Ainda assim 

a maioria dos JI já assegura o fornecimento de refeições aos alunos. 

 

Deve-se entretanto realçar o facto de serem os Jardins de Infância dos Centros Paroquiais de Canas de 

Senhorim, Vilar Seco e Nelas a disponibilizarem um leque mais diversificado de espaços e equipamentos 

de apoio nos seus estabelecimentos escolares. Na verdade todos eles possuem espaços de recreio e 

cantina próprias, com o consequente fornecimento de refeições, e ainda serviço de lavandaria. Para além 

destes equipamentos, o JI do Centro Paroquial de Vilar Seco disponibiliza ainda uma Biblioteca Infantil, e o 

JI do Centro Social Paroquial de Canas de Senhorim possui uma sala polivalente e ainda um campo de 

jogos. 

 

Alguma desta discrepância poderá ser explicada pelo facto destes Jardins de Infância estarem integrados 

em unidades que contemplam também outras valências de apoio / solidariedade social mais abrangentes, 

no âmbito dos serviços prestados por estes Centros Paroquiais ( Instituições Particulares de Solidariedade 

Social ), nomeadamente de apoio ao idoso, à infância e à juventude. O Centro Social Paroquial de Canas 

de Senhorim possui Jardim de Infância, Creche e ATL; o Centro Paroquial de Vilar Seco tem Jardim de 

Infância e Creche; e o Centro Paroquial de Nelas detém Jardim de Infância, Creche, ATL e Lar de Idosos. 

 

Esta variedade de valências, acrescida ainda destas unidades albergarem um número maior de crianças, 

proporciona uma série de economias de escala, que aliada a uma eventual maior flexibilidade de gestão, 

permite a oferta desse conjunto diversificado de equipamento de apoio. Estas Instituições constituem-se, 

portanto, como interlocutores importantes a ter em conta na elaboração e realização das políticas 

municipais de apoio à educação. 

 

C.2.3.  Condições de Acessibilidade a Deficientes Motores 
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No que se refere às condições de acessibilidade a pessoas portadoras de deficiência, sabendo que a 

inventariação destas situações, quando não existe pressão imediata pela frequência concreta de alguma 

criança condicionada na sua mobilidade, é desvalorizada ou escamoteada, omitindo pormenores que 

poderão dificultar a mobilidade e a utilização, o panorama nos estabelecimentos deste nível de ensino 

parece regular 

 

Na verdade 8 estabelecimentos não possuem barreiras arquitetónicas. Os restantes, os elementos mais 

relatados referem-se à existência de degraus sem acessos alternativos através de rampas. O JI de Canas 

de Senhorim refere ainda a existência de portas estreitas sem a largura suficiente para permitir a 

passagem de pessoas que se movem com a ajuda de cadeiras de rodas. 

 

O JI de Canas de Senhorim aponta como uma dificuldade à mobilidade a não adequação das instalações 

sanitárias, dificultando ou impedindo a sua utilização por pessoas portadoras de deficiência e/ou 

condicionadas na sua mobilidade. 

 

C.2.4.  Condições de Segurança, Acessibilidade e Envolvente Urbana 

 

A partir dos dados de que se dispõem, é possível verificar que na verdade os estabelecimentos deste nível 

de ensino se baseiam em serviços de proximidade, ou seja, quase a totalidade das crianças que 

frequentam um jardim de infância provêm da própria freguesia onde este se localiza. 

 

Quadro 7.14.  Quadro resumo das deslocações casa – jardim de infância por freguesia e concelhos. 

Freguesia / Concelho 

A
g

u
ie

ir
a
 

C
a
n

a
s
 d

e
 S

. 

C
. 

R
e
d

o
n

d
o

 

L
a

p
a
 d

o
 L

o
b

o
 

M
o

re
ir

a
 

N
e
la

s
 

S
a
n

ta
r 

S
e
n

h
o

ri
m

 

V
il

a
r 

S
e

c
o

 

C
a
rr

e
g

a
l 

S
a
l 

M
a

n
g

u
a
ld

e
 

V
is

e
u

 

T
o

ta
l 

  

  

Estabelecimento de Ensino 

JI de Aguieira 14              14 

JI de Canas de Senhorim   20                     20 

JI de Vale de Madeiros  11             11 

JI da Póvoa de S. António                         0 

JI de Carvalhal Redondo   20            20 

JI da Lapa do Lobo       9                 9 

JI de Moreira de Cima     6          6 

JI do Folhadal           15             15 

JI de Nelas   2   83  1     1 87 

JI de Santar             34           34 

JI de Senhorim       1  8       9 

JI de Vilar Seco                  9       9 

JI Centro Paroquial Vilar Seco 23  2   25 

JI Centro Social Paroquial Canas S.   52 1 2   1 1     3 1   61 

JI Centro Paroquial Nelas           35             35 

Total 14 83 23 11 6 145 39 9 13 3 8 1 355 

 

As exceções são claramente identificáveis e reportam-se ao Jardim de Infância de Nelas e aos Jardins de 

Infância dos Centros Paroquiais de Vilar Seco e de Canas de Senhorim. No caso do JI de Nelas a relação 

entre os alunos da própria freguesia e os alunos que provêm de outros locais, não é muito elevada, apenas 
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4 crianças no total de 87 ( representando menos de 5% ), deslocando-se desde Carvalhal Redondo 

( 2 crianças ), Senhorim ( 1 ) e do Concelho de Viseu ( 1 ). 

 

O Jardim de Infância do Centro Social Paroquial de Canas de Senhorim também recebe crianças de outros 

locais, 9 num total de 61 alunos ( quase 15% ), provenientes das freguesias vizinhas de Lapa do Lobo 

( 2 crianças ), Carvalhal Redondo ( 1 ) e Nelas ( 1 ), e também de Santar ( 1 ), e ainda dos Concelhos de 

Carregal do Sal ( 3 crianças ) e Mangualde ( 1 ). 

 

O Jardim de Infância do Centro Social Paroquial de Canas de Senhorim também recebe crianças de outros 

locais, 9 num total de 61 alunos ( quase 15% ), provenientes das freguesias vizinhas de Lapa do Lobo 

( 2 crianças ), Carvalhal Redondo ( 1 ) e Nelas ( 1 ), e também de Santar ( 1 ), e ainda dos Concelhos de 

Carregal do Sal ( 3 crianças ) e Mangualde ( 1 ). 

 

No Jardim de Infância do Centro Paroquial de Vilar Seco, os alunos do concelho locais constituem a larga 

maioria da população escolar deste estabelecimento. No cômputo geral, 2 crianças vêm do concelho 

vizinho de Mangualde, para totalizar as 25 crianças que frequentam este estabelecimento. 

 

O caráter de proximidade inerente a estes estabelecimentos de ensino permite que o acesso a eles se 

proceda através de deslocações a pé. Tal facto acontece principalmente nos Jardins de Infância de Lapa 

do Lobo, Póvoa de Santo António, Senhorim, Vilar Seco e, sendo que estes estabelecimentos de ensino 

não detêm viatura de transporte própria, nem referem que tenham à sua disposição viaturas ao seu 

serviço. 

 

Visto que se tratam de deslocações pedonais, é necessário um redobrar das atenções às suas condições 

de segurança, em especial quando se trata de deslocações de crianças entre os 3 os 6 anos de idade. É 

assim importante atender às respostas destes estabelecimentos de ensino ao inquérito, em que estas 

evidenciam precisamente situações de insegurança na circulação pedonal, referindo as péssimas 

condições dos pavimentos, e a insegurança no atravessamento das vias, aliada à falta de elementos de 

proteção e de sinalização. Reclama-se assim um melhor tratamento do espaço público na envolvência 

destes equipamentos escolares, assegurando a devida proteção às deslocações pedonais, procedendo 

também à devida sinalização de proximidade de escola, e à tomada de medidas que assegurem a 

moderação de velocidade da circulação motorizada. 

 

Quadro 7.15.   Meios de Transporte e Condições de Segurança nas deslocações de e para os Jardins de Infância no Concelho de 

Nelas. 

Estabelecimento de 
Ensino 

Meio de 
Transporte 

Transporte 
Escolar 

Estacionamento Condições de 
Segurança 

Carências 
Imediatas / a prazo 

S/N Cap. Suf. S/N Cap. Suf. 

JI Aguieira 
Viatura 
própria 

N   N     

JI Canas de Senhorim 
Viatura 
própria 

N   N   
 
 

 

JI Carvalhal Redondo 
A pé e 

viatura própria 
N   S 6 S - - 



07.  rede  de  equipamentos  |   plano  diretor  municipal  de  nela s   

munic ípio de nelas  /   lugar  do  plano ,  gestão  do  terr itór io  e  cultura  |   7.26 

JI Folhadal 
Viatura 
própria 

N   S  S 
Fracas na Estrada Nelas 

- Caldas da Felgueira 
 

JI Lapa do Lobo A pé N   S  S 
Atravessamento 

inseguro das estradas 
 

JI Moreira de Cima 
Carrinha 
da CMN 

S   N   Boas  

JI Nelas          

JI Póvoa S.to António 
A pé e 

viatura própria 
N   N   Péssimos acessos 

Piso novo, 
novos acessos 

JI Santar 
Carrinha da JF e 
viatura própria 

S 9 N N  N  
Sinalização de 

proximidade de escola e 
estacionamento 

JI Senhorim 
A pé, viatura 

própria / 
vizinhos 

N - - N - - 
‘aos cuidados e 

responsabilidade das 
pessoas que os trazem’ 

Sinalização de 
proximidade e moderação 
de velocidade e proteção 

à frente da escola 

JI Vale de Madeiros 
Viatura 
própria 

N      
 
 

- 

JI Vilar Seco A pé N   N   
 
 

- 

CP Nelas Carrinha S 7 N N   Boas 
 
 

CP Vilar Seco 
Carrinha e 

viatura própria 
S 10 S S 1 S 

Em segurança. 
Os mais pequenos 
veem com os pais. 

Carrinha e 
viatura própria 

CSP Canas de 
Senhorim 

Carrinha, viatura 
própria e a pé 

S  N N   Condições mínimas  

JE João de Deus – 
Urgeiriça 

Carrinha, viatura 
própria e a pé 

S   S     

 

 

A situação genérica, e comum praticamente a todos os Jardins de Infância, é a deslocação se fazer em 

viatura da família da criança, em que não são apontadas grandes deficiências de segurança, ou 

condicionalismos nos acessos, à exceção da Póvoa de Santo António, e no Folhadal. Porém, também nas 

deslocações em viatura própria se devem tomar precauções, nomeadamente no momento da ‘largada’ das 

crianças, do tipo ‘stop and go’. Devem-se providenciar, sempre que possível, atendendo à localização dos 

edifícios escolares e à sua envolvente urbana, espaços adequados, ou salvaguardar lugares de 

estacionamento, para paragens curtas, procurando que as mesmas se façam na ‘mão’, pela direita, isto é, 

em que a saída das crianças das viaturas se faça de modo a atingirem imediatamente o passeio, e 

impedindo as paragens em segunda fila. 

 

Já os Jardins de Infância dos Centros Paroquiais ( Canas de Senhorim, Nelas e Vilar Seco ) dispõem de 

viatura própria de transporte das crianças nas suas deslocações, assim como o JI de Santar, através de 

viatura disponibilizada pela Junta de Freguesia, e ainda o JI de Moreira de Cima, que utiliza o veículo da 

Câmara Municipal. Aqui chama-se a tenção em especial para a observância das condições de segurança 

previstas na legislação afetas aos transportes de crianças. 
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Quadro 7.16.  Principais problemas urbanos que afetam a atividade dos estabelecimentos de ensino. 
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 d
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Á
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Comentários 
 
/ 
 

Sugestões 

JI Aguieira         
 
 

JI Canas de Senhorim     X X X X 
Árvores nos espaços 

circundantes 

JI Carvalhal Redondo   X      
 
 

JI Folhadal     X X   
Pavimentação 
dos passeios 

JI Lapa do Lobo         
 
 

JI Moreira de Cima         
 
 

JI Nelas          

JI Póvoa Santo António      X   
 
 

JI Santar         
 
 

JI Senhorim X  X   X X  
 
 

JI Vale de Madeiros X    X    
Reestruturação do 
perfil dos passeios 

JI Vilar Seco         
 
 

CP Nelas X    X  X  
 
 

CP Vilar Seco         
 
 

CSP Canas de Senhorim   X X X    
 
 

JE João de Deus – Urgeiriça X  X       

 

Como se verifica a partir dos dados apresentados no quadro anterior, são vários os problemas urbanos 

identificados que afetam de alguma forma a atividade dos estabelecimentos deste nível escolar. Desde 

logo aqueles que se vinham falando sobre a deslocação pedonal na sua envolvente, e à necessidade de 

reestruturação dos perfis dos passeios ( Canas de Senhorim, Folhadal, Vale de Madeiros e Nelas ), ou até 

mesmo a ausência de passeios ( Póvoa de Santo António, Senhorim, Vale de Madeiros e Nelas ). A 

ausente / deficiente sinalização vertical / horizontal é apontada na envolvente aos Jardins de Infância de 

Senhorim e Canas de Senhorim. 

 

Uma das questões mais referidas pelos Jardins de Infância que responderam a estes tópicos do inquérito, 

dizem respeito à falta de espaços verdes na envolvente e/ou na proximidade a estas escolas, importantes 

para a realização de atividades ao ar livre ( Canas de Senhorim, Póvoa de Santo António e Senhorim), 

assim como se reclama em algumas situações uma maior proximidade a outros equipamentos de 



07.  rede  de  equipamentos  |   plano  diretor  municipal  de  nela s   

munic ípio de nelas  /   lugar  do  plano ,  gestão  do  terr itór io  e  cultura  |   7.28 

utilização coletiva, nomeadamente desportivos, de recreio e de lazer ( Canas de Senhorim, Folhadal, 

Póvoa de Santo António e Senhorim ). 

 

Por fim, mas menos expressivas ( em número ) são mencionadas as conflitualidades de tráfego em dois 

estabelecimentos que se localizam nos principais aglomerados do Concelho ( Nelas e Canas de 

Senhorim ). 

 

C.3 .  1.º  Cic lo do Ensino Básico  

 

A rede de escolas do 1.º ciclo do ensino básico era constituída, no ano letivo de 2003/2004, por um total de 

19 estabelecimentos de ensino, com uma capacidade instalada ( anunciada ) que permite a frequência, em 

situação plena, de 1048 alunos, em 50 salas. 

 

Quadro 7.17.  Número de Salas, Capacidade, Frequência e Taxa de Ocupação das Escolas do 1.º CEB, em 2002/2003 e 2003/2004. 

Estabelecimento de Ensino 
N.º de 
Salas 

Capacidade 
N.º de 

Crianças 

Frequência 
N.º de Crianças 

Taxa de Ocupação ( % ) 

2002/03 2003/04 2002/03 2003/04 

1º CEB Aguieira 
Aguieira 

2 40 21 20 52,5 50,0 

1º CEB Canas Senhorim (Feira) 
Canas de Senhorim 

4 85 59 67 69,4 78,8 

1º CEB Canas Senhorim (Fojo) 
Canas de Senhorim 

3 65 41 46 63,1 70,8 

1º CEB Póvoa S. António 
Canas de Senhorim 

1 20 5 6 25,0 30,0 

1º CEB Urgeiriça 
Canas de Senhorim 

3 60 9 8 15,0 13,3 

1º CEB Vale Madeiros 
Canas de Senhorim 

2 50 9 11 18,0 22,0 

1º CEB Carvalhal Redondo 
Carvalhal Redondo 

4 80 39 30 48,8 37,5 

1º CEB Lapa do Lobo 
Lapa do Lobo 

2 40  22  55,0 

1º CEB Moreira Cima 
Moreira 

3 60 11 10 18,3 16,7 

1º CEB Folhadal (Colóquio) 
Nelas 

1 20  13  65,0 

1º CEB Folhadal (D. Elvira) 
Nelas 

1 20  9  45,0 

1º CEB Nelas (Av. Liberdade) 
Nelas 

6 120  94  78,3 

1º CEB Nelas (S. Estrela) 
Nelas 

5 96  81  84,4 

1º CEB Santar 
Santar 

4 100 37 33 37,0 33,0 

1º CEB Vilar Seco 
Vilar Seco 

3 72 34 27 47,2 37,5 

Total 50 1048 303 538 42,6 51,3 

 

 



07.  rede  de  equipamentos  |   plano  diretor  municipal  de  nela s   

munic ípio de nelas  /   lugar  do  plano ,  gestão  do  terr itór io  e  cultura  |   7.29 

A tendência genérica nestes estabelecimentos de ensino, no que respeita à sua taxa de ocupação era de 

um pequeno decréscimo da frequência do número de crianças. Tal facto acontece sobremaneira na EB 1 

de Carvalhal Redondo e na EB 1 de Carvalhas, com decréscimos na taxa de frequência de cerca de 

10 pontos percentuais. A taxa de ocupação é mesmo inferior a metade da capacidade nas escolas de 

Carvalhal Redondo ( 37,5% ), Santar ( 33,0% ), Carvalhas ( 30,0% ) e Moreira ( 16,7 ). 

 

Se nos casos de Carvalhal Redondo e Santar as baixas taxas de frequência são devidas ao 

sobredimensionamento dos respetivos estabelecimentos, apresentando ainda uma população estudantil 

considerável, de 30 e 33 alunos respetivamente, já nos casos de Carvalhas e Moreira prefiguram casos de 

reduzida frequência absoluta de alunos com 10 alunos inscritos em Moreira e apenas 6 alunos inscritos em 

Carvalhas. 

 

As restantes escolas destas freguesias que se tem vindo a falar apresentam taxas de ocupação mais 

favoráveis, superior a metade da capacidade plena, mas ainda assim não ultrapassam os 60% de alunos 

inscritos relativamente à possibilidade total. Estão nestes casos as escolas de Aguieira ( 50,0%), Vila Ruiva 

( 52,5 ), Senhorim e Lapa do Lobo (55,0%) e Póvoa de Luzianes ( 60,0 %), apresentando frequências 

absolutas entre os 20/22 alunos, à exceção deste último caso, que apesar de ter apenas 12 alunos 

inscritos recuperou dos 7 alunos que frequentaram no ano letivo anterior. 

 



07.  rede  de  equipamentos  |   plano  diretor  municipal  de  nela s   

munic ípio de nelas  /   lugar  do  plano ,  gestão  do  terr itór io  e  cultura  |   7.30 

 

Figura 7.3 Distribuição geográfica e dimensão (quanto ao número de alunos) das Escolas do 1.º Ciclo no Concelho de Nelas. 

 

 

 

Já nas freguesias onde se encontram os maiores aglomerados do Concelho, de maior dimensão 

populacional, a situação é diferenciada da anteriormente descrita. Embora não possuindo os dados da 

frequência de alunos nos anos letivos anteriores que possam aquilatar da sua evolução relativamente às 

escolhas da freguesia de Nelas, a regra parece ser o aumento da frequência, ou quando muito a 

manutenção da frequência do ano anterior. Tal é sobremaneira evidenciado nos dados das escolas de 

Canas de Senhorim onde todos os estabelecimentos experimentam aumentos de frequência de alunos ( à 

exceção da EB 1 da Urgeiriça, que sofreu a redução de um aluno ). 

 

Há no entanto que estabelecer um ponto prévio de distinção interna dos estabelecimento de ensino 

presentes nestas duas freguesias, isto é, tanto em Nelas como em Canas de Senhorim encontram-se 

presentes duas escolas que se poderão dizer ‘centrais’, de maior dimensão, e depois assiste-se também à 

presença de outras escolas de menor dimensão complementares destas primeiras, e que servem 

pequenas localidades junto aos aglomerados principais. 
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No caso de Nelas refere-se concretamente às Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico de Nelas, Pólo 1 ( Av. 

Liberdade ) e Pólo 2 ( S. Estrela ), e as escolas no Folhadal, Pólo 1 ( Lg. Colóquio ) e Pólo 2 ( Lardo D. 

Elvira ). Em Canas de Senhorim tem-se o Pólo 1 ( Feira ) e Pólo 2 ( Fojo ), e complementarmente a escola 

da Urgeiriça, de Póvoa de Santo António e de Vale de Madeiros. 

 

As escolas ditas ‘centrais’ são aquelas que apresentam maiores capacidades instaladas, sobretudo em 

Nelas, em que o Pólo 1 e 2 permitem a frequência plena de 120 e 96 alunos respetivamente, e num 

patamar inferior, mas próximo, em Canas de Senhorim em que os Polos da Feira e do Fojo permitem a 

frequência de 85 e 65 alunos respetivamente. As suas taxas de ocupação são elevadas, situadas entre os 

70,8% na escola do Fojo e os 84,4% na escola da Av. Serra da Estrela, tendo a escola da Av. da 

Liberdade 78,3% e a escola da Feira 78,8%. Note-se que apenas estas 4 escolas são frequentadas por 

288 alunos, representando mais de metade dos alunos deste nível de ensino no concelho de Nelas 

( 53,3% ). 

 

Os estabelecimentos complementares caracterizam-se por apresentarem capacidades mínimas, 20 alunos 

( escola do Lg. do Colóquio e do Lg. D. Elvira no Folhadal, e a escola de Póvoa de Santo António ), e 

outras com uma capacidade plena intermédia de 50 alunos em Vale de Madeiros e de 60 alunos na 

Urgeiriça. Estas escolas têm frequências absolutas diminutas, superior a 10 alunos apenas na escola do 

Lg. do Colóquio ( 13 alunos ) e em Vale de Madeiros ( 11 alunos ). As suas taxas de ocupação não são 

também muito elevadas, ultrapassando a fasquia de metade da capacidade apenas a escola do Lg. do 

Colóquio no Folhadal ( 65,0% ), e próximo dessa fasquia a escola do Lg. D. Elvira ( 45,0%), enquanto a 

escola da Póvoa de Santo António tem uma taxa de ocupação que não atinge um terço da sua capacidade. 

 

As taxas de ocupação nas escolas da Urgeiriça e de Vale de Madeiros são muito baixas com 13,3% e 

22,0% respetivamente, apesar de contarem com frequências absolutas da mesma ordem de grandeza das 

escolas referidas no parágrafo anterior. Essa baixa taxa deve-se à sua capacidade instalada, que para o 

uso atual é claramente sobredimensionada, mas que outrora era explicada por grande procura, no caso da 

Urgeiriça, induzida pela atividade das minas de urânio, e que com o passar do tempo foram perdendo a 

importância que detinham. 

 

Atualmente a rede de escolas do 1.º ciclo do ensino básico é constituída, no ano letivo de 2012/2013, por 

um total de 10 estabelecimentos de ensino públicos, com uma capacidade instalada que permite a 

frequência, em situação plena, de 942 alunos, em 33 salas. Não podemos deixar de referir que existe o 

Jardim Escola João de Deus na Urgeiriça que também ministra o 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

 

Quadro 7.18.  Número de Salas, Capacidade, Frequência e Taxa de Ocupação das Escolas do 1.º CEB, em 2011/2012 e 2012/2013. 

Estabelecimento de Ensino 

N.º de Capacidade Frequência 

Taxa de Ocupação ( % ) Salas N.º de N.º de Crianças 

  Crianças 2011/12 2012/13 2011/12 2012/13 

1º CEB Aguieira 
2 40 25 24 63 60 

Aguieira 

1º CEB Canas Senhorim (Feira) 
3 85 61 50 72 59 

Canas de Senhorim 
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1º CEB Canas Senhorim (Fojo) 
3 65 45 60 69 92 

Canas de Senhorim 

1º CEB Póvoa S. António 
1 20 12 9 60 45 

Canas de Senhorim 

1º CEB Vale Madeiros 
1 50 16 13 32 26 

Canas de Senhorim 

1º CEB Carvalhal Redondo 
2 80 28 32 35 40 

Carvalhal Redondo 

1º CEB Lapa do Lobo 
2 40 24 23 60 58 

Lapa do Lobo 

1º CEB Nelas (Centro escolar) 
15 390 301 287 77 74 

Nelas  

1º CEB Santar 
2 100 36 35 36 35 

Santar 

1º CEB Vilar Seco 
2 72 31 34 43 47 

Vilar Seco 

Total 33 942 579 567 61 60 

Fonte: CMN, 2013 

 

Os estabelecimentos de ensino público do 1.º CEB encontram-se distribuídos por 7 freguesias com 

predominância para Canas de Senhorim. Apesar da distribuição, em termos de presença de 

estabelecimentos de ensino deste nível, não se pode dizer o mesmo relativamente à sua dimensão, 

apresentando variações em função das dimensões dos aglomerados que servem e da sua posição 

hierárquica no sistema urbano concelhio. Assim, surgem equipamentos escolares com dimensão 

assinalável, como é o caso do novo centro escolar de Nelas que conta com uma capacidade de 390 

alunos, perfazendo 41% da capacidade total dos estabelecimentos públicos do 1.º CEB do concelho. 

 

Metade das 567 crianças que frequentam o 1. CEB em 2012/2013 têm aulas no novo centro escolar de 

Nelas, ao passo que as restantes se distribuem pelas outras escolas do 1.º ciclo existentes. Estas variam 

entre os 9 alunos existentes na escola do 1.º CEB de Póvoa de St.º António e os 60 que têm aulas na 

escola do 1.º CEB de Canas de Senhorim (Fojo). 

 

O concelho apresenta uma taxa de ocupação em 2012/2013 de 60%, com o 1.º CEB de Canas de 

Senhorim (Fojo) e o Centro Escolar de Nelas a apresentarem as maiores taxas de ocupação (92% e 74%, 

respetivamente), ao passo que a escola de Santar e de Vale de Madeiros registam os menores valores 

(35% e 26%, respetivamente). 

 

Os dados revelam uma diminuição ligeira da taxa de ocupação entre os dois últimos anos letivos, fato que 

advém da diminuição de 12 alunos entre os 2 anos escolares. Todos os estabelecimentos de ensino viram 

o seu número de alunos diminuir (e consequentemente as suas taxas de ocupação), com exceção da 

escola de Canas de Senhorim (Fojo), Carvalhal Redondo e Vilar Seco. 

 

É notória a propensão para a frequência da escola básica do 1.º ciclo nos polos de Nelas e Canas de 

Senhorim em detrimento de outras escolas mais periféricas. 
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C.3.1.  Características Físicas do Parque Escolar  

 

O atual parque escolar do 1.º ciclo do ensino básico, no Concelho de Nelas, começou a ser constituído há 

mais de um século. Apesar de não se contar com informações correspondentes ao ano de construção dos 

edifícios e de entrada em funcionamento das escolas ( apesar dos esforços encetados ), com os dados 

disponíveis, verifica-se que no cômputo geral os edifícios têm já um tempo de vida bastante longo, desde a 

Escola Básica de Santar, construída ainda no século XIX, em 1895, ao edifício de início do século 

passado, em Lapa do Lobo ( 1900/1910 ), e aos que foram surgindo com o decorrer dos anos ao longo do 

século XX. 

 

Não dispondo dos dados completos, para uma caracterização mais adequada, pode-se, no entanto, afirmar 

sem grande distanciamento da realidade, que o panorama dos restantes estabelecimento da rede escolar 

do 1.º ciclo do ensino básico neste concelho, não difere muito daquelas escolas que já se referiram. 

 
 
Quadro 7.19.  Características Físicas do Parque do Ensino do 1.º Ciclo, no Concelho de Nelas. 

Estabelecimento 
de Ensino 

Ano de 
Construção / 

Funcionamento 

Área Coberta / 
Descoberta 

m
2
 

Estado de 
Conservação 

Barreiras 
Arquitetónicas 

Equipamentos 
de Apoio 

Aguieira  - 
- 
- 

Mau Degraus Rc  FR 

Canas Senhorim (Feira)  1968 
- 
- 

Mau 
Degraus e WC’s 
não adaptados 

Rc  FR** 

Canas Senhorim (Fojo) - 
- 
- 

Regular 
Degraus e WC’s 
não adaptados 

Rc  FR** 

Póvoa S. António - 
96 

815 
Bom Degraus Rc  FR 

Vale Madeiros (*) 1963 
- 
- 

Mau - Rc  FR 

Carvalhal Redondo - 
450 
1550 

Bom Degraus Rc  FR 

Lapa do Lobo  ≈ 1900 / 1910 
- 
- 

Mau Não Rc  FR 

Nelas (Centro Escolar) 2009/2010 

2617 

6229 
- 

Bom Não. Rc   SP   Ct   FR   CJ    

Santar 1895 
315 
1749 

Regular Degraus Rc  FR 

Vilar Seco  1976 
- 
- 

Bom Degraus Rc  FR 

- Não respondeu  |  
(

*
)

 Restaurada em  |  Rc Recreio  |  Ct Cantina | ** fora das instalações 

 

Trata-se portanto de um parque escolar constituído por edifícios com idades bastante avançadas, sendo 

este fator de grande relevância porquanto é necessário atender a cuidados específicos no sentido de 

manter as instalações com padrões de manutenção elevados e conservação adequadas, por forma a 

garantir que não se desadequam às atividades e padrões de exigência atuais. 
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Estas preocupações são tanto mais pertinentes quando se analise as informações constantes no quadro 

anterior e se verifica que ao nível da avaliação qualitativa quanto ao estado de conservação dos 

estabelecimentos escolares, a situação é apontada como má em 4 estabelecimentos. 

 

Aparentemente, a situação parece algo positiva, com 4 escolas classificadas com bom estado de 

conservação e outras 2 com estado de conservação razoável, totalizando 6 casos com apreciação positiva.  

 

No entanto a situação poderá ser relativizada se tivermos em linha de conta o moderno centro escolar de 

Nelas, que alberga metade da população escolar do 1.º CEB do concelho, de acordo com os dados 

referentes ao ano letivo de 2012/2103. Contudo, Este fato não invalida que cerca de 110 crianças num 

universo de 567 do ensino público tenham aulas em instalações referenciadas em mau estado de 

conservação. 

 

C.3.2.  Espaços de Apoio e Instalações Gimnodesportivas  

 

A rede de escolas do 1.º ciclo do ensino básico do concelho de Nelas não é caracterizada por possuir um 

conjunto diversificado de espaços e estruturas de apoio. Um fator positivo é o facto de todos os 

estabelecimentos de ensino possuírem um elemento comum que é o espaço de recreio, espaço 

descoberto em torno do edifício que tem como utilização comum, condicionada pelas condições 

atmosféricas, atividades lúdicas e/ou físicas. Quanto à existência de outros espaços e estruturas de apoio, 

não são identificados nos inquéritos quaisquer dados que possam afirmar claramente a sua presença. 

 

Um fator importante é o consubstanciado pelo fornecimento de refeições, nomeadamente no contexto 

contemporâneo em que muitos pais estão ausentes durante todo o dia, sendo a refeição do almoço muitas 

vezes problemática para a vida familiar. Neste sentido, de apoio social e de contribuição para o bem-estar 

das crianças e das suas famílias, a situação é bastante positiva dado que todas as escolas do 1.º ciclo são 

providas de refeitório para fornecer refeições. Refira-se no entanto que a escola de Canas de Senhorim 

(Feira) fornece os almoços aos alunos no refeitório do Centro Paroquial de Canas de Senhorim e a escola 

de Canas de Senhorim (Fojo) fornece as refeições no refeitório da Escola Eng.º Dionísio A. Cunha. 

 

Sendo estes estabelecimentos escolares pouco apetrechados em infraestruturas e serviços de apoio, e 

não sendo possível a extensão da variedade de equipamentos públicos, é importante incrementar os 

funcionamentos em rede, nomeadamente através da definição de programas de atividades desportivas, 

culturais, e de recreio e de lazer, fazendo uso coordenado dos equipamentos públicos disponíveis, 

nomeadamente a utilização dos equipamentos desportivos ( polidesportivos, pavilhões, piscinas, etc ) e 

culturais ( biblioteca, teatro, espaço internet, etc. ), rentabilizando assim investimentos e infraestruturas 

existentes, e evitando intervenções redundantes e não funcionais por defeito. 

 

Em contraponto a esta situação anteriormente descrita temos o exemplo do novo Centro Escolar de Nelas 

que conta com duas salas de apoio, biblioteca, sala polivalente/ginásio com balneários, cantina escolar 

com capacidade para 400 refeições diárias, instalações desportivas descobertas, recreio e parque infantil 

com espaços equipados. 
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C.3.3.  Condições de Acessibilidade a Deficientes Motores 

 

Quanto à situação relativa às condições de acessibilidade a pessoas portadoras de deficiência, sabendo 

que a inventariação destas situações, quando não existe pressão imediata pela frequência concreta de 

alguma criança condicionada na sua mobilidade, é desvalorizada ou escamoteada, omitindo pormenores 

que poderão dificultar a mobilidade e a utilização, o panorama nos estabelecimentos deste nível de ensino 

não parece muito positivo. 

 

Na verdade apenas 2 estabelecimentos se dizem sem barreiras arquitetónicas ( Centro Escolar e Lapa do 

Lobo ). Dos restantes, os elementos mais relatados referem-se à existência de degraus sem acessos 

alternativos através de rampas. Adicionalmente há um conjunto de escolas que identificam a não 

adequação das instalações sanitárias, dificultando ou impedindo a sua utilização por pessoas portadoras 

de deficiência e/ou condicionadas na sua mobilidade. 

 

C.3.4.  Condições de Segurança, Acessibilidade e Envolvente Urbana  

 

Tal como se verificou ao nível dos jardins de infância, também neste nível de ensino se verifica que na 

verdade os estabelecimentos deste nível de ensino se baseiam em serviços de proximidade, ou seja, 

quase a totalidade das crianças que frequentam uma escola provêm da própria freguesia onde este se 

localiza. 

 

Através dos dados obtidos a partir dos inquéritos lançados, as exceções são pontuais e claramente 

identificáveis e reportam-se à escola de Póvoa de Santo António, que recebem alunos provenientes dos 

concelhos vizinhos de Mangualde e Carregal do Sal respetivamente. No caso de Vilar Seco assume uma 

importância a considerar, uma vez que representam ¼ dos alunos que frequentem esse estabelecimento 

de ensino. 

 

O caráter de proximidade inerente a estes estabelecimentos de ensino permite que o acesso a eles se 

proceda através de deslocações a pé. Tal facto acontece nas deslocações para todas as escolas, sendo 

que estes estabelecimentos de ensino não detêm viatura de transporte própria, e apenas Moreira de Cima 

refere a utilização de transporte escolar. As deslocações de e para as escolas deste nível de ensino são 

repartidas entre deslocações a pé, e deslocações em viaturas particulares. 

 

Visto que se tratam de deslocações pedonais, é necessário um redobrar das atenções às suas condições 

de segurança, em especial quando se trata de deslocações de crianças entre os 6 os 10 anos de idade. 

 

Quadro 7.20.  Quadro resumo das deslocações casa – escola 1.º CEB por freguesia e concelhos. 
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1º CEB Aguieira  20           20 

1º CEB Canas Senhorim (Feira)   67          67 

1º CEB Canas Senhorim (Fojo)  46          46 

1º CEB Póvoa S. António  5        1  6 

1º CEB Vale Madeiros  11          11 

1º CEB Carvalhal Redondo   30         30 

1º CEB Lapa do Lobo     22        22 

1º CEB Nelas (Centro Escolar de Nelas)             

1º CEB Santar       33     33 

1º CEB Vilar Seco          27   27 

Total 20 137 30 22 17 197 33 56 27 1 5 545 

 

É assim importante atender às respostas destes estabelecimentos de ensino ao inquérito, em que estas 

evidenciam precisamente situações de insegurança na circulação pedonal, referindo as péssimas 

condições dos pavimentos, e a insegurança no atravessamento das vias, aliada à falta de elementos de 

proteção e de sinalização. Reclama-se assim um melhor tratamento do espaço público na envolvência 

destes equipamentos escolares, assegurando a devida proteção às deslocações pedonais, procedendo 

também à devida sinalização de proximidade de escola, e à tomada de medidas que assegurem a 

moderação de velocidade da circulação motorizada. 

 

Porém, também nas deslocações em viatura própria devem ser tomadas precauções, aquando da largada 

das crianças, do tipo ‘stop and go’. Tal como referido no caso dos estabelecimentos referentes aos jardins 

de infância, também aqui se devem tomar as mesmas precauções e medidas indicadas atrás. 

 

Como se verifica no quadro seguinte, são várias as situações identificadas que criam problemas e afetam a 

segurança no acesso às escolas. São referenciadas as questões relacionadas com a circulação pedonal, 

nomeadamente a não existência de espaços próprios que possibilitem andar a pé de forma mais segura. 

 

Quadro 7.21.  Meios de Transporte e Condições de Segurança nas deslocações de e para as Escolas 1º CEB no Concelho de Nelas. 

Estabelecimento 
de Ensino 

Meio de 
Transporte 

Rede de 
Transportes 
Suficiente? 

Estacionamento 
Condições 

de Segurança 
Carências 

Imediatas / a prazo S/N Cap. Suf. 

Aguieira  A pé  N   Nenhumas 
 
 

Canas Senhorim (Feira)  A pé e viatura     
Rua estreita, que se 
complica com carros 

estacionados 

Transformar a rua numa 
via de sentido único 

Canas Senhorim (Fojo) A pé e viatura     

Largada / recolha de 
crianças complica fluência 

do tráfego / tráfego a 
velocidade excessiva 

Colocação de lombas 
redutoras de velocidade 

Póvoa S. António A pé     
Via em péssimas 

condições 

Melhoria da via, colocação 
de passeios, passadeiras 

e lombas 

Vale Madeiros A pé e viatura     
Em melhoramento: 

colocação de lombas e 
passadeiras 

 

Carvalhal Redondo - - - - - -  
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Lapa do Lobo  A pé  N   Nenhumas 
Sinais luminosos 

junto à escola 

Centro Escolar Nelas A pé e viatura S S S  Muito trânsito 
 
 

Santar A pé e viatura     
Trajeto muito 
movimentado 

 

Vilar Seco  A pé e viatura     Boas 
 
 

 

Outras situações referem-se às conflitualidades entre a circulação pedonal e mecânica, em que algumas 

deslocações são efetuadas em troços com trânsito considerável, ou então casos em que a largada / 

recolha de crianças afeta a normal circulação, e ainda situações em que o perfil da via não permite o 

normal fluxo do trânsito com veículos estacionados e outros parados para a recolha / largada de crianças. 

As sugestões passam por tornar algumas ruas de circulação num único sentido, colocação de passadeiras 

e lombas redutoras de velocidade e também de sinais luminosos. 

 

Quadro 7.22.  Principais problemas urbanos que afetam a atividade dos estabelecimentos de ensino. 
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Comentários 
 
/ 
 

Sugestões 

Aguieira   X     X 
 
 

 

Canas Senhorim (Feira)   X  X    
 
 

Melhoria da iluminação pública 

Canas Senhorim (Fojo)    X    
 
 

Colocação de lombas 
redutoras de velocidade 

Póvoa S. António X   X    
 
 

 

Vale Madeiros X   X  X  
 
 

 

Carvalhal Redondo        
 
 

 

Lapa do Lobo    X X  X  
 
 

 

Centro Escolar Nelas          

Santar   X      
Passagem superior na travessia 

para Casal Sancho 

Vilar Seco         
 
 

 

 

 

Já se foram adiantando algumas das questões, mas o quadro anterior complementa a indicação dos 

problemas urbanos identificados que afetam de alguma forma a atividade dos estabelecimentos deste nível 

escolar. 
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Confirmando as referências relativas à identificação das condições de segurança no acesso aos 

estabelecimentos de ensino, a questão mais salientada neste ponto é a conflitualidades de tráfego, 

assinalada por 5 ocasiões.  

 

Os estabelecimentos com situações mais assinaladas, quanto aos problemas urbanos na envolvente, são 

as escolas de Vale Madeiros e de Lapa do Lobo, identificando ambos 3 situações conforme se pode 

constatar pela tabela anterior. 

 

C.3.5.  Outras Informações e Apreciações 

 

No sentido de um retrato mais fiel à situação atual dos estabelecimentos de ensino, reproduz-se aqui um 

conjunto de informações complementares e comentários expressos no decorrer do inquérito, que não 

sendo por vezes enquadráveis nos pontos ordenados e enunciados anteriormente, podem trazer visões 

adicionais, e até mesmo de conjunto sobre o estabelecimento em particular, ou sobre este nível de ensino 

em geral, atendendo à sua realidade no Concelho. Em alguns casos reforça mesmo alguns elementos já 

mencionados. Entretanto há também espaço para uma certa apreciação geral. 

 

Se no ponto anterior houve lugar à referência à capacidade e dimensionamento das instalações, num 

sentido quantitativo, neste ponto há lugar a uma identificação da situação das escolas no aspeto mais 

qualitativo. Se no primeiro, a impressão geral é a de que não existem grandes problemáticas em termos de 

espaços, o mesmo já não se pode dizer relativamente ao segundo aspeto. 

 

Quadro 7.23.  Outras informações / apreciações de e sobre as Escolas do 1º CEB no Concelho de Nelas. 

Estabelecimento 
de Ensino 

Para a melhoria de 
instalações e sua capacidade 

Outras soluções / 
propostas 

Aguieira  Arranjos e pinturas das salas. Arranjo do recreio e colocação de 
materiais adequados às brincadeiras. 

 

Canas Senhorim (Feira)  Melhorar o sistema de iluminação. Pintura interior e exterior. Obras de 
recuperação e melhoria das instalações sanitárias. Cobertura de parte 
do recinto exterior. Substituição de portas, janelas e soalhos. Limpeza 
global do telhado. 

 

Canas Senhorim (Fojo) Melhorar o sistema de iluminação. Obras de recuperação e melhoria 
das instalações sanitárias. Cobertura de parte do recinto exterior. 

 

Póvoa S. António Repavimentação das salas de aula 
 

 

Vale Madeiros  
 

 

Carvalhal Redondo Novos mobiliários. 
 

 

Lapa do Lobo    

Nelas     

Santar Alteração da localização do 
quadro elétrico. Colocação de interruptores nos WC’s. Remoção da 
base do pavilhão demolido. 

 

Vilar Seco   
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Como se comprova a partir do quando acima, com as informações respondidas pelas escolas em inquérito, 

verifica-se que existem graves carências ao nível das pequenas intervenções em termos de conservação 

dos edifícios e também em termos de dotação dos seus equipamentos. 

 

Grande número de escolas refere necessitar de vários arranjos dos quais se destacam pinturas, 

iluminação, verificação de portas e janelas, melhoramento das instalações sanitárias, e melhoramento das 

instalações elétricas, havendo ainda referências para o arranjo dos espaços exteriores. 

 

C.4 .  2.º  e  3 .º   Cic los  do  Ensino  Básico e Secu ndário  

 

Os 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico no Concelho de Nelas são assegurados em três estabelecimentos de 

ensino: Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico Dr. Fortunato de Almeida, Escola Básica do 2.º 

e 3.º Ciclos do Ensino Básico com Ensino Secundário Eng.º Dionísio Augusto Cunha e a Escola 

Secundária com 3.º Ciclo do Ensino Básico de Nelas. 

 

Por se tratar de equipamentos escolares de nível intermédio, normalmente com necessidades de 

infraestruturas de maiores dimensões, verifica-se que apenas se localizam nos principais aglomerados do 

Concelho: Nelas e Canas de Senhorim, servindo todo o concelho. 

 

Ao momento só se dispõe de dados relativos à Escola Básica 2+3 Dr. Fortunato de Almeida, pelo que não 

se pode concluir de forma cabal sobre este nível de ensino. Adianta-se entretanto a caracterização desta 

escola. 

 

C.4.1.  EB2,3 Dr. Fortunato de Almeida 

 

A Escola Preparatória de Nelas iniciou o seu funcionamento no ano letivo de 1972 / 73, denominando-se 

de General José da Cunha Cabral. Não possuía edifício próprio, funcionando numa casa de habitação, na 

Rua das Morgadas.  

 

No ano letivo de 1984/85, a Escola Preparatória deixou a Rua das Morgadas para se instalar no Largo 

Dr. Veiga Simão.  

 

No início do ano escolar de 1996/97, começaram a ser utilizadas as atuais instalações, situadas na 

Avenida Professor Dr. Fortunato de Almeida e passando a ter a estrutura de funcionamento de EB2,3. 

Dispõe de 19 salas de aula e permite a capacidade em funcionamento pleno de 532 alunos. 
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Figura 7.4 EB23 Dr.º Fortunato de Almeida 

   

Fonte: www.aenelas.edu.pt, fevereiro 2013 

 

A sua população estudantil está fixada, no ano letivo 2004/2005, nos 289 alunos inscritos, perfazendo uma 

taxa de ocupação de 54,3%, distribuindo-se pelos diferentes anos de escolaridade como consta do quadro 

seguinte. Aí pode verificar-se que os alunos inscritos no 5.º e 6.º ano representam 73,5%, praticamente ¾ 

do total dos alunos da escola, confirmando a sua vocação primeira de ‘escola preparatória’, usando a 

terminologia antiga. 

 

 

Quadro 7.24.  Distribuição dos alunos da EB2,3 Dr. Fortunato de Almeida por ano de escolaridade, 2004/2005 

Ano de 
Escolaridade 

N.º de Alunos 
Total % 

Masculinos Femininos 

5.º Ano 55 47 102 35,2 

6.º Ano 52 59 111 38,3 

7.º Ano 0  0 0,0 

8.º Ano 19 19 38 13,1 

9.º Ano 22 17 39 13,4 

Total 148 142 290 100,0 

 

Os dados mais recentes permitem verificar que no ano letivo 2012/2013 a EB23 Dr. Fortunato de Almeida 

conta com uma população estudantil de 327 alunos. A maior parte dos alunos (29,4%) encontra-se a 

lecionar o 5.º ano ao passo que o 8.º e 9.º ano são os ciclos letivos com menor número de alunos (9,8% e 

11%, respetivamente).     

 
Quadro 7.25.  Distribuição dos alunos da EB2,3 Dr. Fortunato de Almeida por ano de escolaridade, 2012/2013 

Ano de 
Escolaridade 

N.º de Alunos 
Total % 

Masculinos Femininos 

5.º Ano 37 59 96 29.4 

6.º Ano 43 45 88 26.9 

7.º Ano 42 33 75 22.9 

8.º Ano 13 19 32 9.8 

9.º Ano 15 21 36 11 

Total 150 177 327 100,0 
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Espaços de Apoio e Instalações Desportivas 
 

Como se adiantou no início deste ponto, esta escola possui um total de 19 salas de aula, das quais 11 de 

uso indiferenciado e 8 de utilização específica contemplando 2 salas de Educação Visual e Tecnológica, 

1 sala de Educação Visual, 1 sala de Educação Tecnológica, 2 salas de Educação Musical e ainda 2 salas 

laboratório. 

 

Em termos de instalações de apoio as instalações englobam cantina, recreio, campo de jogos, biblioteca e 

também secretaria, PBX, sala de professores, papelaria, sala de funcionários, reprografia, gabinete 

médico, bar e balneários. Os espaços exteriores são utilizados para recreio dos alunos, campos de jogos e 

espaços ajardinados, que necessitam de conservação e recuperação. O estado geral de conservação das 

instalações é considerado regular. 

 

As carências imediatas referidas são a cobertura de uma placa para evitar infiltração de águas pluviais, a 

reabilitação dos espaços cobertos para convívio dos alunos e a recuperação dos espaços exteriores. A 

longo prazo refere-se a construção de um espaço de arrecadação exterior para arrumos, bem como 

proceder a intervenções gerais de preservação dos edifícios. 

 

Em termos de área de influência relativamente à proveniência dos alunos que frequentam esta escola, 

verifica-se que esta presta um serviço às freguesias que se situam na parte Norte do Concelho. 

 

De facto, atendendo à figura anterior, conclui-se que as freguesias de origem dos alunos são: Aguieira, 

Carvalhal Redondo, Moreira, Nelas, Santar, Senhorim e Vilar Seco. Destaque para a própria freguesia de 

Nelas que representa metade dos alunos inscritos: 145 alunos num total de 290. 
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Figura 7.5 Distribuição geográfica da proveniência dos alunos inscritos na EB2,3 Dr. Fortunato de Almeida. 

 

C.4.2.  Escola Secundária de Nelas  
 

A escola secundária de Nelas conta com 328 alunos referentes ao ano letivo de 2013/2013, os quais se 

distribuem pelos vários anos de ensino. A maior parte encontra-se no 12.º ano (23,2%) enquanto o 8.º ano 

conta com 11,6% da população estudantil. 

 
Quadro 7.26.  Escola Secundária de Nelas, 2012/2013 

Ano de 
Escolaridade 

N.º de Alunos 
Total % 

Masculinos Femininos 

7.º Ano 23 19 42 12.8 

8.º Ano 16 22 38 11.6 

9.º Ano 32 22 54 16.5 

10.º Ano 28 35 63 19.2 

11.º Ano 28 27 55 16.8 

12.º Ano 39 37 76 23.2 

Total 166 162 328 100,0 
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C.4.3.  Escola Básica e Secundária Eng.º Dionísio Augusto Cunha  
 

Os dados fornecidos pela EBS Eng.º Dionísio Augusto Cunha permitem constatar que no ano letivo de 

2012/2013 existe um universo estudantil de 433 alunos. A maioria da população estudantil encontra-se a 

lecionar o 2.º e 3.º CEB com 26 % e 39%, respetivamente. Os restantes alunos estão no ensino secundário 

distribuídos pelo ensino regular e profissional como podemos constatar pelo quadro seguinte. 

 

Quadro 7.27.  Escola Básica Secundária Eng.º Dionísio Augusto Cunha 2012/2013 

Ano de   Total 
Turmas % 

Escolaridade   Alunos 

5.º Ano 60 3 14% 

6.º Ano 54 3 12% 

7.º Ano 57 3 13% 

8.º Ano 46 2 11% 

9.º Ano 63 4 15% 

10.º Ano 
Regular 25 1 6% 

Profissional 26 1 6% 

11.º Ano 
Regular 22 1 5% 

Profissional 31 2 7% 

12.º Ano 
Regular 40 2 9% 

Profissional 9 1 2% 

Total   433 23 100% 
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D. E q u i p a m e n t o s  D e s p o r t i v o s  

 

 

D.1 .  Int rodução 

 

De um modo geral, e segundo as Normas para a Programação e Caracterização de Equipamentos 

Coletivos, os espaços onde se realizam atividades podem ser agrupados em: 

 Espaços naturais ou espaços adaptados; 

 Espaços construídos, espaços artificiais ou equipamentos propriamente ditos. 

 

Os espaços naturais ou adaptados são considerados aqueles que permitem a realização de certas 

atividades sem que tal imponha necessariamente uma construção ou arranjo material ( corridas de 

orientação, utilização de um lago ou de uma baía, utilização de uma montanha pelos alpinistas, são 

exemplos de espaços naturais ‘adaptados’ ao exercício de funções específicas da atividade desportiva. 

 

Quanto aos espaços artificiais ou equipamentos, a necessidade da sua provisão, ditada pelas exigências 

de satisfação de funções consideradas essenciais no quadro do sistema desportivo, implica geralmente a 

utilização de importantes meios, orientados para a criação artificial das condições exigíveis, que os 

caracterizam como espaços essencialmente edificados e destinados a ‘equipar’ o subsistema das 

atividades humanas desportivas. 

 

No âmbito deste conjunto de espaços artificiais ou equipamentos, e dada a variedade e o potencial de 

atividades e de diferentes níveis de prestação, decorre a consagração de algumas atividades com o 

estatuto de essenciais ou básicas, na medida em que se destinam à preparação elementar ou educação 

de base e às funções propedêuticas. Estes equipamentos designam-se por instalações desportivas de 

base, recreativas ou formativas. Nesta categoria insere-se o conjunto das tipologias de espaços que 

correspondem a: Grandes Campos de Jogos, Pistas de Atletismo, Pequenos Campos de Jogos, Pavilhões 

Desportivos Polivalentes e Piscinas Cobertas e de Ar Livre. 

 

A previsão e programação destes equipamentos de base, apoia-se em critérios de ordem geral que 

estabelecem os standards de referência para cada grupo ou tipologia de equipamento de equipamentos: 

as dimensões funcionais mínimas, as relações entre áreas úteis de prática e as áreas de construção e 

inserção urbanística, o raio de influência e a dimensão da população mínima necessária para justificar a 

implantação do equipamento. 

 

A caracterização dos equipamentos desportivos, a que se procede aqui neste documento, apoia-se 

sobretudo nos critérios defendidos relativamente ao conjunto das instalações desportivas de base, sem 

descurar uma breve passagem pelos equipamentos especiais. 
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D.1.1.  Hierarquia dos Equipamentos Desportivos, Critérios de Previsão 

e suas Normas 

 

Como se foi adiantando anteriormente, os equipamentos desportivos encontram-se classificados em 

categorias: equipamentos especiais e equipamentos básicos. A hierarquia traçada, definida no Decreto-Lei 

n.º 141/2009, de 16 de junho, sobre instalações desportivas de uso público, e referenciada nas normas 

publicadas pela DGOTDU, é a seguinte: 

 

Quadro 7.28.  Hierarquia da Rede de Equipamentos/ Instalações para o Desporto. 

Instalações Desportivas Especializadas ou monodisciplinares 

Organizadas para a prática de atividades desportivas 
monodisciplinares e com adaptações específicas para a 
correspondente modalidade, igualmente vocacionadas 
para a formação e treino da respetiva disciplina 

Instalações Desportivas Especiais para Espetáculo Desportivo 
Concebidas e vocacionadas para a realização de 
competições desportivas, em especial para o espetáculo 
desportivo 

Instalações Desportivas de Base 

Formativos  

Educação desportiva de base 

Atividades propedêuticas de acesso a 
disciplinas desportivas especializadas, 
para aperfeiçoamento e treino 
desportivo 

Recreativos  

Práticas recreativas 

Práticas de manutenção 

Práticas de lazer ativo 

 

 

Instalações Formativas 
 
São instalações concebidas e destinadas para a educação desportiva de base e atividades propedêuticas 

de acesso a disciplinas desportivas especializadas, para aperfeiçoamento e treino desportivo, cujas 

características funcionais, construtivas e de polivalência são ajustadas aos requisitos decorrentes das 

regras desportivas que enquadram as modalidades desportivas a que se destinam.  

Consideram-se instalações formativas, designadamente, as seguintes: 

a) Grandes campos de jogos, destinados ao futebol, râguebi e hóquei de campo; 

b) Pistas de atletismo, em anel fechado, ao ar livre e com traçado regulamentar; 

c) Pavilhões desportivos e salas de desporto polivalentes; 

d) Pequenos campos de jogos, campos polidesportivos, campos de ténis e ringues de patinagem, ao 

ar livre ou com simples cobertura; 

e) Piscinas, ao ar livre ou cobertas, de aprendizagem, desportivas e polivalentes. 

 

Instalações Recreativas 
 
São instalações recreativas as que se destinam a atividades desportivas com caráter informal com ou sem 

sujeição a regras imperativas e permanentes, no âmbito das práticas recreativas, de manutenção e lazer 

ativo.  

Consideram-se instalações recreativas, designadamente, as seguintes: 
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a) Recintos, pátios, minicampos e espaços elementares destinados a iniciação de jogos desportivos, 

aos jogos tradicionais e aos exercícios físicos; 

b) Espaços e percursos permanentes, organizados e concebidos para evolução livre, corridas ou 

exercícios de manutenção, incluindo o uso de patins ou bicicletas de recreio; 

c) Salas e recintos cobertos, com área de prática de dimensões livres, para atividades de 

manutenção, lazer, jogos recreativos, jogos de mesa e jogos desportivos não codificados; 

d) Pequenos campos de jogos, campos polidesportivos, campos de ténis e ringues de patinagem, ao 

ar livre ou com simples cobertura; 

e) As piscinas cobertas ou ao ar livre, de configuração e dimensões livres, para usos recreativos, de 

lazer e de manutenção. 

 

Instalações Desportivas Especializadas 
 
São instalações desportivas especializadas as instalações permanentes concebidas e organizadas para a 

prática de atividades desportivas monodisciplinares, em resultado da sua especifica adaptação para a 

correspondente modalidade ou pela existência de condições naturais do local, e vocacionadas para a 

formação e o treino da respetiva disciplina. 

Constituem-se como instalações desportivas especializadas, designadamente, as seguintes: 

a) Pavilhões e salas de desporto destinados e apetrechados para uma modalidade específica; 

b) Salas apetrechadas exclusivamente para desportos de combate; 

c) Piscinas olímpicas, piscinas para saltos e tanques especiais para atividades subaquáticas; 

d) Pistas de ciclismo em anel fechado e traçado regulamentar; 

e) Instalações de tiro com armas de fogo; 

f) Instalações de tiro com arco; 

g) Pistas e infraestruturas para os desportos motorizados em terra; 

h) Instalações para a prática de desportos equestres; 

i) Pistas de remo e de canoagem e infraestruturas de terra para apoio a desportos náuticos; 

j) Campos de golfe; 

k) Outras instalações desportivas cuja natureza e características se conformem conforme o disposto 

na descrição inicial. 

 

Consideram-se ainda instalações desportivas especializadas as integradas em infraestruturas destinadas à 

preparação de desportistas, designadamente em centros de alto rendimento e centros de estágio 

desportivos.   

 

Instalações Desportivas Especiais para o Espetáculo Desportivo 
 
São as instalações permanentes, concebidas e vocacionadas para acolher a realização de competições 

desportivas, e onde se conjugam os seguintes fatores:  

a) Expressiva capacidade para receber o público e a existência de condições para albergar os meios 

de comunicação social; 

b) Utilização prevalente em competições e eventos com altos níveis de prestação 

c) A incorporação de significativos e específicos recursos materiais e tecnológicos destinados a 

apoiar a realização e difusão pública de eventos desportivos; 
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Consideram-se instalações desportivas especiais para o espetáculo desportivo, designadamente, as 

seguintes: 

a) Estádios; 

b) Pavilhões multiusos desportivos; 

c) Estádios aquáticos e complexos de piscinas olímpicas; 

d) Hipódromos; 

e) Velódromos; 

f) Autódromos, motódromos, kartódromos e crossódromos; 

g) Estádios náuticos. 

 

Na caracterização, de equipamentos, e na avaliação das necessidades de novos equipamentos, utilizam-

se vários modelos de abordagem, mais ou menos elaborados, fundados em critérios que, de alguma 

forma, relacionam a dimensão dos novos espaços e equipamentos, com a população a servir. Entretanto, 

para a previsão de equipamentos de âmbito local ou regional, e destinados a prestar serviços básicos, 

como as instalações desportivas de base formativas, recorre-se a métodos de cálculo mais simples e que, 

no essencial, se resumem à utilização de indicadores de referência – standard ou norma – relacionando a 

superfície de equipamentos, com a unidade populacional residente nos limites da área de estudo, que no 

caso presente corresponde à área do Concelho de Nelas. 

 

Contudo, deve-se salientar que as normas / referências, para a caracterização e previsão de equipamentos 

desportivos, constituem uma base normativa, sem caráter rígido ou absoluto e que, para além dos ratio de 

referência, devem adaptar-se com suficiente flexibilidade para ter em conta as variáveis específicas de 

determinados territórios ou comunidades. 

 

Devem contar-se entre essas variáveis específicas, as seguintes: diferenças de estrutura sócio-económica 

e de modos de vida, diversidade climática, impacte de atividades turísticas, estrutura demográfica e grau 

de urbanização das populações, dimensão e carências da população em idade escolar, características do 

parque escolar, natureza e vocação das sociedades desportivas de importância local, etc. 

 

Excluem-se dos standards, os equipamentos especiais para o espetáculo e os equipamentos com funções 

de recreação informal adjacentes ao ‘habitat’, ou inseridos em grandes espaços verdes públicos de âmbito 

regional com caráter de zonas protegidas. 

 

D.2 .  Si tuação Presente  

 

Nos últimos anos criaram-se ou melhoraram-se no Concelho de Nelas, alguns equipamentos desportivos 

valiosos, quer pelo seu custo, quer, principalmente pelo impacto que causam junto da população, em 

especial a mais jovem. 

 

Citam-se: 

 Piscinas Municipais de Nelas ( ao ar livre e coberta ); 
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 Pavilhão Gimnodesportivo Municipal de Nelas; 

 Arrelvamento, iluminação e balneários do campo de futebol nº2 do Estádio Municipal de Nelas; 

 Campos de ténis do Parque de São Miguel - Nelas; 

 Campo de Jogos do Parque de São Miguel – Nelas (relvado sintético); 

 Piscina privada de Canas de Senhorim; 

 Polidesportivos de ar livre da Canas de Senhorim, Carvalhal Redondo, Moreira de Cima, Escola 

Secundária de Nelas, Vila Ruiva ( Senhorim ); 

 Melhoramento do Campo de Futebol de Santar ( Campo, balneários, iluminação, bancadas); 

 Cobertura das bancadas dos campos de futebol de Nelas e de Canas de Senhorim; 

 e ainda a criação de alguns campos de futebol locais em Vila Ruiva ( Senhorim ), Vila ( Senhorim ), 

e campo de treinos do estádio de Nelas. 

 

Se se tiver em conta, o critério que se tem adotado desde 1988, que se baseia na atribuição de uma quota 

global de 4 m
2
 de superfície desportiva útil por habitante ( critério adotado a partir de recomendações do 

Conselho da Europa e do Conselho Internacional para a Educação Física e o Desporto – UNESCO ), o 

Concelho de Nelas encontra-se atualmente bem apetrechado em instalações desportivas. 

 

Com uma população abaixo dos 15 000 habitantes ( 14037, segundo os Censos 2011 ), o Concelho de 

Nelas, segundo este critério necessitaria de 56 148 m
2
 de superfície desportiva útil. Acontece que 

presentemente a área desportiva deste concelho ultrapassa largamente este valor, estando atualmente 

contabilizados praticamente 115 000 m
2
. 

 

Quadro 7.29.  Quota global de superfície desportiva útil, por tipologia de instalações desportivas. 

Tipologias de Instalações Desportivas 
Áreas Existentes Áreas Recomendadas 

m
2
 % m

2
 % 

Atividades ao ar livre em terrenos de jogos e de atletismo 109694 95,6 53341 95 

Salas de desporto 3634 3,2 1404 2 a 2,5 

Superfícies de plano de água em piscinas cobertas e ao ar livre 1362 1,2 842 1,5 

Total 114690 100 55587 98,5 a 99,0 

      56148 100 

 

 

Ainda segundo as mesmas recomendações, a quota global de superfície desportiva útil, reparte-se pelas 

tipologias consideradas como equipamentos de base, de modo a atribuir cerca de: 

 95% das áreas a reservar para atividades ao ar livre em terrenos de jogos e de atletismo; 

 2 a 2,5% para salas de desporto; 

 1,5% para superfícies de plano de água em piscinas cobertas e ao ar livre. 

 



07.  rede  de  equipamentos  |   plano  diretor  municipal  de  nela s   

munic ípio de nelas  /   lugar  do  plano ,  gestão  do  terr itór io  e  cultura  |   7.49 

Também relativamente a esta repartição o Concelho de Nelas se encontra próximo dos valores de 

referência, em termos relativos, desviando-se apenas um pouco relativamente à quota de superfícies de 

plano de água, em detrimento das áreas em salas de desporto. 

 

O balanço é, portanto, bastante positivo, e os resultados não deixarão de se notar a curto prazo no 

desenvolvimento físico dos jovens e no bem-estar da população em geral. 

 

D.3 .  Instalações Desport ivas de Base /  Fo rmat ivas 

 

D.3.1.  Grandes Campos de Jogos 

 

O Concelho de Nelas encontra-se servido por um conjunto assinalável de Grandes Campos de Jogos, 

quando se tem em conta a sua quantidade, para mais quando comparada com os valores de referência. 

 

As recomendações apontam a existência de 1 Grande Campo de Jogos para uma população base fixada 

num mínimo de 2500 habitantes, com um critério de programação atribuindo uma dotação funcional útil de 

2,0 m
2
 por habitante. 

 

Como se comprova a partir dos valores apresentados no quadro seguinte, considerando a população base, 

os valores de referência apontam para a existência mínima de 6 instalações desportivas deste tipo, no 

conjunto do Concelho, localizando 2 na freguesia de Nelas, 1 em Canas de Senhorim e em Senhorim, e 

outros 3 grandes campos que serviriam um conjunto de freguesias. 

 

Quadro 7.30.  Grandes Campos de Jogos: dotação funcional útil e n.º de instalações desportivas, por freguesia. 

Freguesia 
População Dotação Funcional Útil (m2) N.º Instalações Desportivas 

(habitantes) Referência Existente Referência Existentes 

Aguieira 558 1116 0 0 0 

Canas de Senhorim 3509 7018 20180 1 4 

Carvalhal Redondo 974 1948 0 0 0 

Lapa do Lobo 756 1512 5400 0 1 

Moreira 595 1190 4550 0 1 

Nelas 4702 9404 12112 2 2 

Santar 1042 2084 5700 0 1 

Senhorim 1156 2312 9162 0 2 

Vilar Seco 745 1490 4500 0 1 

Concelho 14037 28074 61604 6 12 

 

O quadro seguinte procede à caracterização dos grandes campos de jogos existentes no concelho. 

 

A caracterização individual dos campos de jogos apresentada indica que em termos globais, estes campos 

são pelados, sem bancadas, e apenas metade possuem balneários, bem como iluminação. 
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Quadro 7.31.  Equipamentos Desportivos de Base / Formativos: Grandes Campos de Jogos existentes no Concelho de Nelas, 2013 

Grandes Campos de Jogos (futebol, rugby, hóquei…) 

Identificação Tipo Dimensões 
Localização / 
/ Propriedade 

Iluminação 
Sim / Não 

Estado de 
Conservação 

Geral 

Campo das Minas 7 
95 x 52 m 
4 940 m

2
 

Urgeiriça, C. de Senhorim 
E. N. U. 

Não Mau 

Campo de Vale de Madeiros 5 
90 x 48 m 
4 320 m

2
 

Canas Senhorim/ Vale Madeiros 
Sport V. M. e Benfica 

Sim Bom 

Campo de Lapa do Lobo 6 
100 x 54 m 
5 400 m

2
 

Lapa do Lobo 
Assoc. Lapense 

Sim Mau 

Campo de Moreira 7 
91 x 50 m 
4 550 m

2
 

Moreira de Cima 
Assoc. Rec. Cultural 

Não Mau 

Estádio Municipal – campo nº2 7 
90 x 56 m 
5 040 m

2
 

Nelas 
Câmara Municipal de Nelas 

Sim Bom 

Campo de Vila Ruiva 5 
90 x 53 m 

4 770v 
Senhorim 

C. S. D. R. Vila Ruiva 
Não Razoável 

Campo da Vila 6 
91,5 x 48 m 

4 392 m
2
 

Senhorim 
Junta de Freguesia 

Não Mau 

Campo de Vilar Seco 7 
90 x 50 m 
4 500 m

2
 

Vilar Seco 
A. Desp. Vilar Seco 

Não Mau 

Campo de Canas de Senhorim 7 
100 x 66 
6 600 m

2
 

Canas de Senhorim  

GDR Canas de Senhorim 
Sim Bom 

Campo de Canas de Senhorim 5 
90 x 48 

4 320 m
2
 

Canas de Senhorim  

GDR Canas de Senhorim 
Sim Bom 

Campo de Santar 4 
100 x 57 

5 700 m
2
 

Santar 

Sporting Clube de Santar 
Sim Bom 

Estádio Municipal   1 
104 x 68 

7 072 m
2
 

Nelas 

Câmara Municipal de Nelas 
Sim Bom 

Tipo 1. Relvado, com balneários e bancada coberta.  |  Tipo 2. Relvado, com balneários e bancada descoberta. 

Tipo 3. Relvado, com balneários e sem bancada.  |  Tipo 4. Pelado, com balneários e bancada coberta. 

Tipo 5. Pelado, com balneários e bancada descoberta.  |  Tipo 6. Pelado, com balneários e sem bancada. 

Tipo 7. Pelado, sem balneários e sem bancada. 
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Figura 7.6 Distribuição geográfica dos grandes campos de jogos no Concelho de Nelas. 

 

Na realidade, verifica-se que parece existir uma vontade inequívoca de dotação das freguesias, atribuindo 

a cada uma delas pelo menos a existência de cada um destes equipamentos. A exceção é a freguesia de 

Aguieira e Carvalhal Redondo, que não contam com nenhum grande campo de jogo.  

 

A existência duplicada destas instalações desportivas ( 12 existentes contra 6 de referência ) pode também 

ser explicada pela baixa densidade e pela estrutura de povoamento que caracteriza o Concelho de Nelas, 

a que correspondem uma série de aglomerados dispersos entre si, o que contraria a área de influência 

recomendada de 2 a 3 km a pé, ou de 15 a 20 minutos em transportes públicos, o que leva à existência de 

2 grandes campos de jogos em Senhorim. Em Canas de Senhorim, também se aplica este argumento, 

embora complementado com as instalações desportivas impulsionadas, outrora, pelas companhias 

industriais ( ENU ). 
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D.3.2.  Pistas de Atletismo 

 

No âmbito das Pistas de Atletismo de caráter formativo, o Concelho de Nelas possui 4 destas 

infraestruturas: uma pista de 5 corredores, no Estádio de Canas de Senhorim, e três pistas do tipo escolar 

nas instalações das Escolas do 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário do Concelho.  

 

Atendendo à população base mínima de 7500 habitantes para uma unidade deste tipo, a referência 

apontaria para a existência de apenas duas, pelo que Nelas já se encontra acima do nível mínimo. 

 

Considerando o critério de programação da dotação funcional útil de 0,80 m
2
 por habitante, haveria lugar a 

cerca de 11 230 m
2
 de superfície adstrita a estas infraestruturas. Admitindo que a Pista de Atletismo do 

Estádio de Canas de Senhorim, apesar de apenas contemplar 5 corredores, tem uma dimensão funcional 

útil standard ( 14 000 m
2
 ), e que as pistas de tipo escolar correspondem a uma dimensão funcional útil 

reduzida ( 6000 m
2
 ), o total rondará os 32 000 m

2
, praticamente o triplo do referenciado para o número de 

habitantes do Concelho. Quanto ao estado de conservação geral é considerado muito bom, nos casos das 

pistas escolares, e razoável na pista do Estádio de Canas de Senhorim. 

 

Quadro 7.32.  Equipamentos Desportivos de Base / Formativos: Pistas de Atletismo existentes no Concelho de Nelas, 2013 

Pistas de Atletismo 

Identificação Tipo 
N.º 

Corredores 
Localização / Propriedade 

Estado de 
Conservação 

Estádio de Canas de Senhorim 2 5 Canas de Senhorim / G. Desp. e Recreio Razoável 

Escola EB 2/3/S Eng. Dionísio Cunha E E Canas de Senhorim / Min. da Educação Bom 

Escola Secundária de Nelas E E Nelas / Ministério da Educação Bom 

Escola EB 2/3 Dr. Fortunato Almeida E E Nelas / Ministério da Educação Bom 

Tipo 1. Piso Sintético | Tipo 2. Piso de Cinza. 

 

D.3.3.  Pequenos Campos de Jogos 

 

No que respeita aos pequenos campos de jogos, estes incluem campos polidesportivos, campos de ténis, 

etc.. 

 

Atente-se que existem 20 instalações deste tipo em Nelas ( 16 campos polidesportivos e 2 campos de 

ténis ), a que se juntam outros dois campos de ténis, embora de utilização restrita aos utentes das 

respetivas unidades hoteleiras a que pertencem. 

 

Quadro 7.33.  Pequenos Campos de Jogos: dotação funcional útil e n.º de instalações desportivas, por freguesia. 

Freguesia 

População Dotação Funcional Útil N.º Instalações Desportivas 

(habitantes) Referência Existente Referência Existente 

Aguieira 558 558 578 1 1 

Canas de Senhorim 3509 3509 4188 4 4 

Carvalhal Redondo 974 974 800 1 1 

Lapa do Lobo 756 756 882 1 1 

Moreira 595 595 544 1 1 

Nelas 4702 4702 6142 6 8 
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Santar 1042 1042 588 1 1 

Senhorim 1156 1156 1757 1 2 

Vilar Seco 745 745 612 1 1 

Concelho 14037 14037 16090 18 20 

 

Da sua distribuição por freguesias, ressalta desde logo a existência de um destes pequenos campos de 

jogos em todas as freguesias o que contribui para o preenchimento dos critérios de proximidade que se 

esperam deles: 0,5 a 1 km a pé, ou a 5 minutos em transportes públicos.  

 

 

 

Figura 7.7 Distribuição geográfica dos pequenos campos de jogos existentes no Concelho de Nelas. 

 

Considerando o critério de programação da dotação funcional útil de 1,0 m
2
 por habitante, verifica-se que a 

área existente ultrapassa a dimensão funcional útil de referência em cerca de 2053 m2, o equivalente a 2 

ou 3 campos desportivos ( 40m x 20m = 800m
2
, 3 x 800m

2
 = 2400m

2
 ). 

 

Tendo também em linha de conta a população base mínima de 800 habitantes para a existência desta 

infraestrutura pode-se afirmar que o recomendado seria a existência de 18 Pequenos Campos de Jogos, 

pelo que o concelho se encontra quantitativamente bem servido dado possuir 20 equipamentos deste tipo. 
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Quanto ao tipo, cerca de metade dos pequenos campos de jogos são do tipo 1, isto é, possuem bancada e 

balneários. O piso, de uma forma geral é em cimento, e a grande maioria são iluminados. Quanto ao 

estado geral de conservação, observa-se um quadro bastante positivo com a maioria a apresentar boas 

condições (14) e os restantes a serem referenciados em razoável estado de conservação. 

 

Quadro 7.34.  Equipamentos Desportivos de Base / Formativos: Pequenos Campos de Jogos existentes no Concelho de Nelas, 2013 

Pequenos Campos de Jogos (campo polidesportivo, campo de ténis, … ) 

Identificação 
Tipo / 
/ Piso 

Dimensões 
Localização / 
/ Propriedade 

Iluminação 
Sim / Não 

Estado de 
Conservação 

Canas de Senhorim 1 C 
40 x 20 m 

800 m
2
 

Canas de Senhorim 
CM Nelas 

Não Bom 

Minas da Urgeiriça 3 D 
36 x 18 m 

648 m
2
 

Urgeiriça, C. de Senhorim 
E.N.U. 

Sim Razoável 

Escola EB 2/3/S 2 D 
40 x 20 m 

800 m
2
 

Canas de Senhorim 
Ministério da Educação 

Não Bom 

Caldas da Felgueira 1 D 
32 x 15 m 

480 m
2
 

Caldas da Felgueira 
CM Nelas 

Sim Razoável 

Escola Secundária de Nelas 1 D 
40 x 20 m 

800 m
2
 

Nelas 
Ministério da Educação 

Não Bom 

Parque de São Miguel (Mata 
das Alminhas) 

1 D 
40 x 20 m 

800 m
2
 

Nelas 
CM Nelas 

Sim Bom 

Carvalhal Redondo 1 D 
40 x 20 m 

800 m
2
 

Carvalhal Redondo 
Associação Recreativa 

Sim Bom 

Lapa do Lobo 2 D 
42 x 21 m 

882 m
2
 

Lapa do Lobo 

Associação Lapense 
Sim Razoável 

Moreira de Cima 1 D 
34 x 16 m 

544 m
2
 

Moreira de Cima 
Junta de Freguesia 

Sim Bom 

Santar 2 D 
33,6 x 17,5 m 

588 m
2
 

Santar 
Junta de Freguesia 

Sim Razoável 

Vilar Seco 1 D 
34 x 18 m 

612 m
2
 

Vilar Seco 
 

Sim Bom 

Vila Ruiva 1 D 
43,5 x 22 m 

957 m
2
 

Vila Ruiva, Senhorim 
CSDCR Vila Ruiva 

Não Razoável 

Campos Ténis - Parque de São 
Miguel (Mata das Alminhas) 

 
23,77 x 10,97 

260,76 m
2
 

 Nelas ( 2 unidades) 
Câmara Municipal de Nelas 

Sim Bom 

Campo Ténis   
53 x 36,6 
1940 m

2
 

Urgeiriça, Canas de Senhorim 
Hotel da Urgeiriça 

Sim Bom 

Campo de Ténis   
53 x 36,6 
1940 m

2
 

Caldas da Felgueira, Nelas 
Grande Hotel 

Sim Bom 

Carvalhas 1 E 
40 x 20 m 

800 m
2
 

Carvalhas 

CRCC Rurais das Carvalhas 
Sim Bom 

Aguieira 1 E 
35 x 16,5 m 

577,5 m
2
 

Aguieira 

Junta Freguesia de Aguieira 
Sim Bom 

Folhadal 1 D 
40 x 20 m 

800 m
2
 

Folhadal – Nelas 

Associação do Folhadal 
Sim Bom 

Escola EB 2,3 de Nelas 1 D 
40 x 20 m 

800 m
2
 

Nelas 
Ministério da Educação 

Não Razoável 

Tipo 1. Com balneários e bancada.  |  Tipo 2. Com balneários e sem bancada.  |  Tipo 3. Sem balneários e sem bancada. 

Piso A. Terra abatida.  |  Piso B. Alcatrão.  |  Piso C. Betão poroso.  |  Piso D. Cimento  |  Piso E. Sintético. 
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D.3.4.  Pavilhões e Salas de Desporto 

 

No que respeita aos pavilhões e salas de desporto presentes no Concelho de Nelas, existem 1 Pavilhão 

Desportivo Municipal e dois Pavilhões Gimnodesportivos escolares, pertencentes à Escola Secundária de 

Nelas e à Escola do 2º e 3.º Ciclo do Ensino Básico com Ensino Secundário de Canas de Senhorim. 

 

Em relação aos termos de referências das Normas publicadas pela DGOTDU, segundo o critério de 

programação, a dotação funcional útil é de 0,15 m
2
 por habitante, o que para a população do Concelho de 

Nelas, 14037 habitantes, resultaria numa superfície de cerca de 2106 m
2
. Atualmente o Concelho dispõe 

de 3634 m
2
 de dimensão funcional útil, o que configura um quadro positivo. 

 

Atendendo também à população base mínima de 3000 habitantes para a dotação destes equipamentos, as 

recomendações apontariam para a existência de 5 equipamentos desta tipologia. 

 

Quadro 7.35.  Pavilhões Gimnodesportivos existentes no Concelho de Nelas, 2013 

Pavilhões Gimnodesportivos 

Identificação Dimensões Localização Propriedade 
Estado de 

Conservação 

Escola EB 2/3/S 
42,5 x 20,5 m 

871 m
2
 

Canas de Senhorim Ministério de Educação Razoável 

Pavilhão Municipal 
48,5 x 43,5 m 

1892 m
2
 

Nelas CM Nelas Bom 

Escola Secundária 
42,5 x 20,5 m 

871 m
2
 

Nelas Ministério da Educação Razoável 

 

Embora tendo em consideração que as recomendações apontariam para pelo menos mais 2 pavilhões, em 

termos de dotação funcional útil o concelho possui mais área do que a recomendada pelas mesmas 

normas. Esta situação explica-se pelo fato de o Pavilhão Municipal de Nelas fornecer uma área generosa.  

 

Sendo assim, estamos em crer que os pavilhões existentes respondem satisfatoriamente às necessidades 

da população de Nelas, prevendo-se apenas as necessárias obras de conservação. Fica no entanto 

expresso que a equacionar-se a construção de um novo pavilhão este deveria localizar-se em Canas de 

Senhorim, que contribuiria decisivamente para uma maior oferta destas infraestruturas, para além de 

permitir uma maior harmonia na disponibilização de equipamentos e serviços entre os dois centros urbanos 

do Concelho.  

 

 

Pavilhão Desportivo Municipal 

 

Surgiu com o objetivo de servir a população do Concelho, particularmente a camada mais jovem, tendo 

sido oficialmente inaugurado, no dia 27 de fevereiro de 1999. Obedecendo a um esquema da Direção 

Geral de Desportos, com uma área total de 2100 m
2
, constitui parte integrante do Complexo Desportivo 

Municipal. 
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Figura 7.8 Pavilhão Desportivo Municipal Nelas 

  

Fonte: http://www.igogo.pt/pavilhao-desportivo-municipal-de-nelas/, fevereiro 2013 

 

Com uma superfície superior a 1500 m
2
 destinada à prática de todas as modalidades de interior, conta 

ainda com uma bancada superior que permite observar todo o terreno de jogo. Uma parte das instalações 

é constituída pelo hall de entrada com acesso direto à zona de bancadas, sanitários públicos e serviço de 

bar. A zona de acesso direto ao recinto de jogo é restrita aos funcionários, composta por uma sala de 

apoio e o gabinete médico. 

 

 
 

Gráfico 7.1 Mapa de Frequências Anuais do Pavilhão Desportivo Municipal, 2007 - 2011 

 

Quadro 7.36.  Entidades envolvidas e atividades desenvolvidas no Pavilhão Desportivo Municipal, na época desportiva 2012/2013 

Entidade/ Clube / 
Associação 

Modalidade Escalão 
Observações/ 

Quadro Competitivo 

ABC de Nelas 

Futsal 

Sénior 

Federado 

Juniores 

Juvenis 

Iniciados 

Infantis 

Petizes / Traquinas Formação 

Andebol 
Bambis Formação 

Iniciados Federado 
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Juvenis 

ASCT CMNelas Futsal Sénior  

Câmara Municipal de Nelas 
AEC 

Do 1º ao 4º ano 
escolaridade 

Plano Curricular 

Atividade Física Adultos/ Senior Evento 

Escola EB 2,3 Dr. Fortunato 
de Almeida 

Educação Física 
Do 5º ao 9ºano de 

escolaridade 
Plano Curricular 

 

Para usufruto dos praticantes, possui 5 balneários / vestiários com zona de chuveiros, assim como um 

balneário / vestiário para professores / treinadores e outro para equipas de arbitragem, com acesso a partir 

do hall de entrada e pelo exterior do edifício. Assim como duas salas de apoio ao recinto, para guardar e 

preservar todo o material desportivo e de manutenção geral das mesmas. 

 

A utilidade deste Pavilhão passa pelo servir da comunidade escolar, das 8h00 às 17h00, e também de 

apoio aos clubes inseridos no Concelho, das 17h00 às 22h00.  

 

D.3.5.  Piscinas Cobertas 

 

O Concelho de Nelas apenas dispõe de uma Piscina Coberta, a Piscina Municipal de Nelas. Atendendo à 

dotação funcional útil de 0,03 m
2
 por habitante, perfazendo um total de 421 m

2
, verifica-se que a superfície 

de plano de água coberta existente, de 167 m
2
, é inferior ao valor recomendado. 

 

Quadro 7.37.  Piscinas Cobertas existentes no Concelho de Nelas, 2013 

Identificação 
Área Total Planos 

Água 
Localização Propriedade 

Estado de 
Conservação 

Piscina Municipal Nelas 167 m
2 
 Nelas CM Nelas Bom 

 

 

Já na parte inicial desta caracterização dos equipamentos desportivos se verificava que no cômputo geral 

das tipologias consideradas, a parte correspondente às superfícies de plano de água detinha uma 

atribuição inferior ao recomendado, pelo que agora se verifica que embora a dotação em termos absolutos 

supere a área recomendada, esta é deficitária em termos de planos de água coberta. 

 

Dado que a população base recomendada para implantação de uma piscina coberta é de 5000 habitantes 

e uma área de influência de 2 a 4 km a pé ou 15 a 30 minutos de transporte públicos, uma abordagem 

simples conduziria à necessidade de mais duas piscinas, uma vez que residem no concelho 14037 

habitantes. No entanto, sabendo que para atingir a dotação funcional útil de 0,03 m2 por habitante seriam 

necessários mais 254 m
2
 de superfície de plano de água coberto, e que, a dimensão funcional útil mínima 

é de 150 m
2
 e a standard de 400 m

2 
quer isto dizer que com a construção de uma nova piscina interior se 

responderia favoravelmente às normas programáticas da DGOTDU.  

 

Em termos de localização indica-se como localização privilegiada a freguesia de Canas de Senhorim 

seguindo assim uma política de desconcentração e beneficiação das freguesias limítrofes. Aliás as 
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freguesias de Nelas e Canas de Senhorim contam com 8211 habitantes e as piscinas têm por norma uma 

abrangência supralocal. 

 

Pese embora as normas programáticas apontem a possibilidade de mais uma piscina coberta, o concelho 

já é servido pelas Piscinas Municipais de Nelas que tem uma abrangência concelhia, reconhecendo-se que 

não se trata de um investimento que poderá ser considerado prioritário.   

 

Piscina Municipal Coberta de Nelas 

 

As atividades da Piscina Municipal de Nelas incluem o funcionamento da Escola Municipal de Natação, a 

organização de eventos com vista à promoção e desenvolvimento da modalidade, ao serviço das escolas 

do Concelho e da Comunidade, funcionando simultaneamente como espaço de lazer e de aprendizagem. 

Está colocada à disposição da população escolar em horário diurno letivo, funcionando a partir das 

17h45m como escola de natação para toda a população, nas diferentes modalidades. 

 

Figura 7.9 Piscina Municipal Coberta de Nelas 

 

Fonte: www.cm-nelas.pt, fevereiro 2013 

 

Contando com técnicos especializados e credenciados na modalidade, o seu horário enquanto escola, 

reparte-se entre as 17h45m e as 21h45m. 

 

As modalidades disponíveis são as seguintes: natação para bebés ( entre 2 e 4 anos ), natação para 

crianças / jovens ( dos 5 aos 17 anos ), iniciação, aperfeiçoamento, natação para adultos ( a partir dos 18 

anos ), iniciação, aperfeiçoamento, Pré Competição, Hidroginástica e lazer ( o utente pode usufruir 

livremente de uma pista durante 60 minutos ). 
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Gráfico 7.2 Mapa de Frequências Anuais da Piscina Municipal Coberta, 2007 - 2011 

 

D.3.6.  Piscinas ao Ar Livre 

 

O Município de Nelas é servido por duas piscinas públicas ao ar livre: a Piscina Municipal Descoberta de 

Nelas e a Piscina de Canas de Senhorim. A oferta de piscinas ao ar livre é complementada com as das 

unidades hoteleiras do Concelho, do Hotel da Urgeiriça e do Grande Hotel das Caldas da Felgueira, que 

entretanto são de utilização restrita. 

 

Quadro 7.38.  Piscinas ao Ar Livre existentes no Concelho de Nelas, 2013 

Identificação 
Área Total Planos 

Água 
Localização Propriedade 

Estado de 
Conservação 

Piscina Municipal Nelas 388 m
2
 Nelas CM Nelas Bom 

Piscina Canas Senhorim 344 m
2
 Canas de Senhorim Privada Bom 

Piscina do Hotel 130 m
2
 

Urgeiriça, Canas de 
Senhorim 

Hotel da Urgeiriça Bom 

Piscina do Grande Hotel 333 m
2
 Caldas da Felgueira, Nelas Grande Hotel Bom 

 

 

Sendo o valor recomendado relativamente à dotação funcional útil de 0,02 m2 por habitante, perfazendo o 

total de 281 m2, constata-se que o concelho de Nelas apresenta um superavit de superfície de plano de 

água ao ar livre, uma vez que possui 1195 m2 atualmente. Ainda assim   

 

Mesmo considerando a população base mínima de 7500 habitantes para um equipamento deste tipo, as 

normas apontariam para a necessidade de 2 Piscinas ao Ar Livre, situação que se encontra salvaguardada 

em Nelas. 

 

A existência de duas áreas de influência com piscinas descobertas (freguesia de Nelas e Canas de 

Senhorim) permite uma descentralização deste tipo de equipamento, facultando à população do concelho 

um acesso mais próximo, indo ao encontro da área de influência estipulada de 2 a 3 km ou 15 a 20 

minutos de transportes públicos. 
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Face ao exposto, é com naturalidade que se conclui que o concelho se encontra bem servido em termos 

quantitativos e qualitativos de Piscinas ao Ar Livre, necessitando apenas de proceder à manutenção das 

infraestruturas existentes.  

 

Piscina Municipais Descobertas 

 

Sendo notória a crescente procura de novas atividades desportivas e salutares, a Câmara Municipal de 

Nelas procurou implementar uma política desportiva no Concelho, de forma a proporcionar uma melhor 

qualidade de vida aos seus Munícipes. 

 

A Piscina Municipal Descoberta, oficialmente inaugurada a 24 de junho de 1997, constituída por 2 tanques, 

com diferentes profundidades, uma forma retangular e área total de plano de água de 387 m
2
, possui zona 

de balneários/vestiários e uma ampla receção de atendimento aos munícipes. Inclui ainda, acesso a um 

relvado circundante, com o principal objetivo de proporcionar um espaço recreativo, de bem-estar e lazer 

aos Munícipes. 

 

Figura 7.10 Piscina Municipal Descoberta de Nelas 

 

Fonte: http://www.igogo.pt/piscina-municipal-de-nelas/, fevereiro 2013 

 

 

Gráfico 7.3 Mapa de Frequências Anuais da Piscina Municipal Descoberta, 2007 - 2011 
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D.4 .  Equipamentos Desport ivos Especiais para Espetáculo  

 

D.4.1.  Estádio Municipal de Nelas 

 

Tendo sido recentemente remodelada toda a estrutura do Estádio Municipal de Nelas, as condições de 

utilização proporcionadas aos praticantes passam de ideais a ótimas. Esta remodelação verificou-se desde 

o aumento das dimensões dos balneários, a novas zonas de chuveiros, novos sanitários, arrecadações 

para arrumação de diferentes materiais, zona de lavandaria, sala de banhos e massagens, passando pela 

renovação completa de todo o sistema de aquecimento. 

 

O balneário da arbitragem foi igualmente reconstruído, passando a possuir uma sala anexa, com acesso 

direto pelo exterior do edifício. O acesso direto dos balneários ao campo de jogo, possui agora ótimas 

condições para proteção e abrigo dos praticantes. 

 

Esta estrutura possui uma bancada coberta e outra descoberta, tendo ambas sido arranjadas, pintadas de 

forma a manter o bom aspeto. A parte superior de todo o edifício é principalmente utilizada aquando da 

realização de jogos, uma vez que tem vários camarotes com visão privilegiada para o terreno de jogo, 

várias salas de apoio a qualquer atividade e serviço de bar. 

 

Em termos de características de dimensão funcional útil o Estádio Municipal de Nelas possui um campo de 

jogo de 104x68 m, contabilizando uma área de 7072 m
2
. Para além das instalações principais, o Estádio 

Municipal possui também um Campo nº2 já anteriormente referenciado.  

 

O Estádio Municipal de Nelas tem uma utilização frequente fruto da atividade quotidiana do seu clube 

residente, o Sport Lisboa e Nelas ( clube filial do Sport Lisboa e Benfica ). 

 

D.4.2.  Estádio do GDR de Canas de Senhorim 

 
A parte Sul do Concelho de Nelas é também servida por um Estádio, propriedade do GDR de Canas de 

Senhorim, clube residente. 

 

O Estádio possui um campo de jogo com 100x62 m, isto é, 6200 m
2
, equipado com balneários e bancadas, 

contando também com iluminação. 

 

D.4.3.  Estádio Francisco Vital - Santar 

 

O Concelho de Nelas conta entretanto com um terceiro Estádio: o Estádio Francisco Vital, pertença do 

Sporting Clube de Santar. Construído com base numa parceria entre a Câmara Municipal de Nelas, a 

Junta de Freguesia de Santar e o Instituto do Desporto de Portugal, fornece ao Sporting Clube de Santar 

as condições exigidas para a prática da modalidade. 
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Esta obra conta com uma excelente bancada, cuja base é constituída por três balneários, para visitados, 

visitantes e árbitros, um posto médico, uma sala de arrumos e pela casa da caldeira. É de referir que o 

aproveitamento dos antigos balneários resultou na construção de sanitários e num bar. 

 

À volta de todo o recinto foi construída uma vedação composta por rede e cedros para um melhor 

isolamento do espaço. O Estádio possibilita a presença de cerca de 2000 espectadores, dos quais 200 em 

lugares sentados, e conta com um campo de jogo de 100x57 m. 

 

D.5 .  Outras Instalações Desport ivas  

 

A informação interna sobre os equipamentos desportivos enuncia ainda algumas notas sobre outras 

instalações desportivas. 

 

Há a registar a existência de um kartódromo e um campo de tiro a norte da vila de Nelas. O terreno do 

campo de tiro pertence à Câmara havendo um protocolo com o clube de caça e pesca. 

 

É mencionada também a eventual criação de um centro hípico de iniciativa particular. 

 

 

 

 

 



07.  rede  de  equipamentos  |   plano  diretor  municipal  de  nela s   

munic ípio de nelas  /   lugar  do  plano ,  gestão  do  terr itór io  e  cultura  |   7.63 

E. E q u i p a m e n t o s  d e  S a ú d e  

 

E .1 .  Centro de Saúde de Nelas  

 

 

O Concelho de Nelas, em termos de equipamentos de saúde, é servido essencialmente pelo Centro de 

Saúde de Nelas. Este depende organicamente da Sub-região de Saúde de Viseu, que por sua vez se 

enquadra na Administração Regional de Saúde do Centro. 

 

Estão inscritos no Centro de Saúde de Nelas cerca de 14 000 utentes que se repartem pelas instalações 

do próprio Centro de Saúde e pelas suas extensões localizadas em Santar, Carvalhal Redondo e em 

Canas de Senhorim. 

 

O Centro de Saúde de Nelas inclui um Serviço de Atendimento Permanente ( aberto entre as 8 e as 24 h ) 

e um Serviço de Ambulatório ( com horário de funcionamento das 9 h às 13 h e das 14 h às 18 h ), 

contemplando serviços médicos vários entre os quais serviço de urgência, de clínica geral e de medicina 

física e reabilitação, integrando valências de reabilitação, consulta de preparação para o parto pelo método 

psicoprofilático, consultas de diabetes, serviço domiciliário diário e domicílios médicos programados. 

 

Na ausência de diferentes valências, os casos complexos e as situações de doenças graves são 

encaminhadas para os serviços médicos do Hospital de São Teotónio, em Viseu. 

 

As instalações deste Centro de Saúde foram construídas de raiz, e para as valências referidas, em 1982, 

data do seu início de funcionamento, encontrando-se em estado de conservação razoável, mas afetando 

de certa forma o normal funcionamento dos serviços de saúde, no que respeita ao aquecimento e da 

pintura. 

 

A área total ocupada pelo estabelecimento ascende a 5600 m2, com uma área de implantação de apenas 

cerca de 1200 m
2
. é referido que a capacidade dos estabelecimento satisfaz a procura, considerando 

aceitável a sua atual estrutura, e não possuindo barreiras arquitetónicas. No entanto, aferindo estes 

valores com os recomendados pelas normas editadas pela DGOTDU, verifica-se que a área de construção 

pecará por defeito, visto que tendo Nelas cerca de 14 000 habitantes, e indicando as normas áreas de 

construção entre os 1300 m
2
, para 12 000 habitantes, e 1600 m

2
, para 18 000 habitantes ). 

 

Exteriormente, é considerado que o acesso às suas instalações é efetuado com segurança, dispondo 

ainda de espaço de estacionamento suficiente, cifrado em 40 lugares. Refere-se ainda que não se 

verificam estrangulamentos na rede viária de acesso ao estabelecimento, mas entende-se que as lombas 

existentes no arruamento frontal ao Centro de Saúde são desconfortáveis, e eventualmente 

sobredimensionadas. 
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As suas carências imediatas, ao nível das instalações passam pela resolução dos problemas apontados 

atrás, quanto à realização de obras de manutenção interior no equipamento de aquecimento e também de 

pinturas interiores. 

 

No que se refere aos meios humanos, o quadro de pessoal tem presentemente a constituição indicada no 

quadro seguinte. Em termos de especialidades médicas, o Centro de Saúde de Nelas conta com 

7 médicos de clínica geral e um profissional na especialidade de saúde pública. Este número de 

profissionais é considerado insuficiente, sendo necessário mais um profissional na área da clínica geral. 

 

Quadro 7.39.  Quadro de Pessoal do Centro de Saúde de Nelas. 

Quadro de Pessoal Pessoal 

Pessoal Dirigente 1 

Médicos 10 

Enfermeiros 13 

Técnico de Diagnóstico e Terapêutica - 

Administrativos 8 

Auxiliares e Serviços Gerais 6 

Técnicos Superiores de Saúde - 

Técnico Sanitário 1 

Fogueiro (aquecimento/manutenção) 1 

Total 40 

 

 

Segundo as normas programáticas da DGOTDU, 2002, os centros de saúde devem ter como área de 

influência o concelho ou agrupamento de freguesias para uma população base de 75000 a 150000 

habitantes. A existência do Cento de Saúde de Nelas com abrangência concelhia responde 

satisfatoriamente às recomendações programáticas. 

 

Quanto às extensões de saúde as mesmas normas definem a freguesia como área de influência e uma 

população mínima de 4000 habitantes. O município é servido por 3 extensões de saúde localizadas em 3 

freguesias: Carvalhal Redondo, Santar e Canas de Senhorim, o que configura um quadro positivo a nível 

de cobertura do território deste tipo de equipamentos de saúde, vocacionados para uma maior proximidade 

à comunidade, já que nenhuma das freguesias do possui a população base de 4000 habitantes. 

 

E .2 .  T e r m a s  

 

Desde tempos remotos que se vem a «Banhos» para as termas da Região. As propriedades terapêuticas 

das suas águas eram já conhecidas dos Romanos, que lhes deram o nome de acquae calidae. Embora 

tenham, desde então, continuado a ser utilizadas, foi a partir do século XX, que o termalismo registou na 

Região um importante desenvolvimento, mediante a construção de edifícios destinados não só à cura 

pelas águas, mas também ao lazer e descanso dos numerosos aquistas que afluem ao local. 
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Com um clima agradável e paisagens lindíssimas, no belo cenário do vale do Alto Mondego, o Centro 

Termal das Caldas da Felgueira oferece uma estadia confortável, de qualidade e uma variada oferta de 

programas e tratamentos. Com efeito, esta estância dispõe de modernas e amplas instalações e está 

vocacionado para o tratamento de doenças do foro: respiratório (asma, bronquite, rinite, sinusite), 

otorrinolaringológico (laringite, traqueíte) e músculo-esqueléticas (osteoartrose, reabilitação articular e 

muscular com bons resultados nas artropatias traumáticas, particularmente no pós-operatório ortopédico). 

 

É no começo do século XIX que se inicia a utilização das águas das Caldas da Felgueira em doentes que 

sofriam de males de pele e a consequente edificação de casas e criação. 

 

Dificilmente se poderá precisar de que forma foram realmente descobertas as águas das Caldas da 

Felgueira, mas de acordo com alguns documentos e a própria tradição oral consta-se terem sido os 

pastores e caçadores, os primeiros a aplicarem estas águas para curarem as moléstias dos seus animais. 

 

À medida que a concorrência e divulgação das qualidades das águas aumentavam, também as casas de 

habitação iam crescendo edificadas pelos moradores dos concelhos circundantes. 

 

Após terem sido feitas análises às águas, estas foram reconhecidas na Exposição Universal de Paris, em 

1867, estas revelaram-se importantes no setor da saúde. Descobriu-se através de experiências feitas, que 

elas poderiam curar diversos tipos de doenças, tais como: doenças do aparelho respiratório ( asma, 

bronquite, etc. ), ao nível do aparelho circulatório, doenças musculares, afeções da pele ( eczemas ), etc. 

 

No início do século XIX foi edificada a primeira casa de habitação a mando do padre José Lourenço, de 

Canas de Senhorim, que foi o primeiro doente a curar os seus males através das águas. Já decorria o ano 

de 1810, um outro padre, de nome José Ignácio de Oliveira, também este de Canas de Senhorim, mandou 

construir um barracão de madeira, para que os doentes se resguardassem enquanto tomavam o seu 

banho, tratavam-se de instalações bastante precárias, denominadas "barracão do banho velho". 

Juntamente com este barracão foram edificadas uma capela e algumas casas, as casas da capela. 
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Figura 7.11 Aspetos do Passado das Caldas da Felgueira. 

 

Em 1818 havia já um povoado de 13 fogos e 50 habitantes. Até aqui o movimento era pouco, facto que se 

alterou com a vinda de imensas pessoas de várias regiões, sobretudo de Tondela e Gouveia, que 

tentavam encontrar naquelas águas as respostas aos seus problemas. Era perto desta fonte termal que 

construíam algumas habitações, umas levantadas por doentes que ali se deslocavam periodicamente, 

outras por Joaquim António de Aguiar, recente habitante de Carvalhal Redondo (1834), que devido a uma 

personalidade bastante ambiciosa e especuladora resolveu construir na Felgueira algumas casas de 

habitação. Algumas das mais antigas habitações ainda hoje existentes na Felgueira foram com certeza 

mandadas construir por ele. 

 

Entretanto, a Câmara Municipal de Nelas tomou conta das águas medicinais das Caldas e mandou 

construir a casa chamada de banho velho, casa que não reunia nem gosto nem condições de higiene. 

Havia necessidade de criar uma companhia que explorasse estas águas, o que só iria ser vantajoso. 

 

Era preciso aproveitar o reconhecimento das águas da Felgueira, pela Exposição Universal de Paris em 

1867, impulsionados pela a abertura do caminho de ferro da Beira Alta e ainda com a vontade de ver 

resolvidas as tentativas falhadas de dar resposta à procura crescente da estância termal, foram fatores 

determinantes para que, se formasse a Companhia das Águas Medicinais das Caldas da Felgueira. A 

adjudicação das águas medicinais, da casa do banho e de todos os terrenos, por noventa e nove anos, foi 

aprovada em sessão camarária de 23 de novembro de 1882. 

 

Logo após, a criação da Companhia das Águas Medicinais da Felgueira, surge em 1888 a criação da 

Companhia do Grande Hotel Club das Caldas da Felgueira. Monumental hotel e de grande capacidade 

para a época. 

 

Ao Hotel estavam associados um casino com sala de jogos onde decorriam algumas sessões teatrais e 

cinematográficas, sendo sempre bem frequentado. Atualmente nada disto existe, mas continua a ser tal 

como antigamente, uma das principais casas que serve de hospedagem a doentes e turistas... com mais 

posses, mantendo o requinte de outras épocas. 

 

Em 1989 inicia-se uma fase de grande renovação com a captação de novos recursos, a introdução de 

novas técnicas e a formação profissional do pessoal termal. Em 1995, face aos bons resultados, têm início 

as obras de ampliação e remodelação do Balneário Termal. 
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Figura 7.12 Aspetos Atuais das Caldas da Felgueira. 

 
A entrada em funcionamento em 1997 do novo centro termal, com a sua dimensão física, sofisticação 

técnica e qualidade profissional, constitui a melhor afirmação de confiança no futuro do termalismo das 

Caldas da Felgueira. 

 

E .3 .  Farmácias 

 

A título indicativo assinalam-se as farmácias existentes no concelho: 

↘ Farmácia do Pelourinho – Canas de Senhorim 

↘ Farmácia Monteiro – Canas de Senhorim 

↘ Farmácia Faure – Nelas 

↘ Farmácia Albino Pais – Nelas 

↘ Farmácia da Misericórdia – Santar 
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F. E q u i p a m e n t o s  d e  P r e v e n ç ã o  e  S e g u r a n ç a  

P ú b l i c a  

 
 

F .1 .  Guarda Nacional  Republ icana  

 

A manutenção da segurança e ordem pública e a proteção e defesa da propriedade pública e particular, 

bem como a ação reguladora e de controlo do trânsito, é assegurada, nas áreas rurais e nos aglomerados 

com menos de 10 000 habitantes, pela Guarda Nacional Republicana - GNR. 

 

Apesar do Concelho de Nelas contar com um quantitativo populacional de cerca de 14 000 habitantes, não 

apresenta nenhum aglomerado populacional com mais de 10 000 habitantes, contando antes com dois 

aglomerados, Nelas e Canas de Senhorim, que detêm sensivelmente 4700 e 3500 habitantes 

respetivamente. Desta forma a cobertura territorial do Concelho de Nelas é efetuada através da presença 

de dois Postos da Guarda Nacional Republicana localizados um em cada uma das Vilas do Concelho de 

Nelas. 

 

F.1.1.  Posto Territorial de Nelas 

 

O Posto Territorial de Nelas da Guarda Nacional Republicana, localizado na Praça do Município, em Nelas, 

tem uma irradiação extensiva à parte Norte/Nordeste do concelho, abrangendo as freguesias de Nelas, 

Moreira, Santar, Senhorim e Vilar Seco. 

 

Conta atualmente com 16 efetivos. Segundo o estabelecido nas Normas para a Programação e 

Caracterização de Equipamentos Coletivos, o número de efetivos de um Posto deve variar entre 15 e 50, 

consoante a densidade populacional, sem, no entanto, avançar com um quantitativo de referência. 

 

Utilizando o critério de programação das Esquadras da PSP, de 1 agente para 350 a 400 habitantes, e 

totalizando as freguesias cobertas por este Posto 8240 habitantes ( Censos 2011 ), chega-se a um 

quantitativo situado entre os 21 e os 24 efetivos. Com o atual número de efetivos cifrado em 16 elementos, 

verifica-se que o mesmo se encontra numa situação de insuficiência quanto ao número de efetivos, o qual 

é confirmado e suportado pelos dados obtidos através do inquérito efetuado junto do Comandante do 

Posto, referindo que seriam necessários mais 9 efetivos, perfazendo um total de 25 ( inclusive superior ao 

valor de referência ), para suprir as necessidades quotidianas. Os períodos do ano em que se torna mais 

premente reforçar o contingente correspondem à época de incêndios, e às épocas festivas do Natal, 

Páscoa e Carnaval. 

 

Atualmente o Posto Territorial de Nelas está equipado com 3 viaturas que se consideram ser suficientes. 

O Posto Territorial de Nelas utiliza instalações cedidas, cujo estado de conservação é considerado mau, 

havendo a indicação de que prejudica o bom funcionamento dos serviços. A área de construção é de 

258 m
2
, em dois pisos, e a área disponível de 152 m

2
, quando as áreas de referência ( da normas GEPAT ) 

são de 700 a 1200 m
2
 e de 1200 a 2000 m

2
, respetivamente. 
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No entanto, é referido que as instalações são suficientes e aceitáveis para albergar os efetivos atuais, bem 

como os reforços quando é caso disso. Contudo a estrutura atual do posto não é a melhor visto não 

possuir um espaço próprio para parque de estacionamento de viaturas ilícitas. Complementarmente as 

instalações não possuem espaços próprios para entretenimento dos agentes. 

 

F.1.2.  Posto Territorial de Canas de Senhorim 

 

O Posto Territorial de Canas de Senhorim da Guarda Nacional Republicana, localizado na Avenida Eng. 

Dionísio Augusto Cunha, em Canas de Senhorim, tem uma irradiação extensiva à parte Sul/Sudoeste do 

concelho, abrangendo as freguesias de Aguieira, Canas de Senhorim, Carvalhal Redondo e Lapa do Lobo. 

 

Conta atualmente com 13 efetivos. Segundo o estabelecido nas Normas para a Programação e 

Caracterização de Equipamentos Coletivos, o número de efetivos de um Posto deve variar entre 15 e 50, 

consoante a densidade populacional, sem, no entanto, avançar com um quantitativo de referência. 

 

Utilizando o critério de programação das Esquadras da PSP, de 1 agente para 350 a 400 habitantes, e 

totalizando as freguesias cobertas por este Posto 5797 habitantes ( Censos 2011 ), chega-se a um 

quantitativo situado entre os 15 e os 17 efetivos. Com o atual número de efetivos cifrado em 13 elementos, 

verifica-se que o mesmo se encontra numa situação de insuficiência quanto ao número de efetivos, o qual 

é confirmado e suportado pelos dados obtidos através do inquérito efetuado junto do Comandante do 

Posto, referindo que seriam necessários mais 3 efetivos, perfazendo um total de 16 ( no intervalo fixado 

usando os valores de referência ), para suprir as necessidades quotidianas. O período do ano em que se 

torna mais premente reforçar o contingente corresponde ao mês de janeiro. 

 

Atualmente o Posto Territorial de Canas de Senhorim está equipado com 2 viaturas, uma própria e uma 

outra cedida pelo Posto Territorial de Nelas. Este número é tido como insuficiente, sendo necessárias mais 

4 viaturas: 2 viaturas todo-o-terreno, 2 viaturas ligeiras e uma viatura para a ‘Escola Segura’. 

 

O Posto Territorial de Canas de Senhorim utiliza instalações cedidas pela Câmara Municipal de Nelas, cujo 

estado de conservação é considerado razoável. São entretanto apontados problemas de aquecimento no 

inverno, em que segundo as indicações recolhidas o posto se torna bastante frio, prejudicando os efetivos, 

bem com as pessoas que se deslocam ao posto. 

 

A área de construção é de 289 m
2
, em dois pisos, e quanto à área disponível não se dispõe de dados, 

quando as áreas de referência ( da normas GEPAT ) são de 700 a 1200 m
2
 e de 1200 a 2000 m

2
, 

respetivamente. 

 

Com estes valores, compreende-se das informações obtidas que as atuais instalações não são suficientes 

nem aceitáveis para albergar os efetivos existentes, nem obviamente os reforços, quando é caso, havendo 

a necessidade de se proceder a alterações ao nível do aquecimento e das casernas, e ainda na cozinha. O 
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espaço da cozinha é referido como o único que serve como espaço de entretenimento dos agentes, onde é 

referido que se encontra instalado um televisor. 

 

F.1.3.  Situação Genérica 

 

Das informações recolhidas e trabalhadas nos pontos anteriores relativas aos Postos Territoriais da GNR 

no Concelho de Nelas, verifica-se que ao nível das instalações estas forças de segurança se encontram 

numa situação não favorável. É afirmado claramente que as atuais estruturas de ambos os postos não 

servem um bom funcionamento. 

 

Em ambos os postos, os efetivos são insuficientes para as atividades quotidianas, e as suas instalações 

não estão adequadas para albergar os seus atuais membros. Faltam espaços de apoio e de 

entretenimento, de formação, e mesmo as casernas necessitam de intervenções para um melhor conforto 

dos agentes. 

 

Ao nível da estrutura dos postos, é indicada a falta de espaços, nomeadamente para parque exterior de 

estacionamento de veículos ilícitos. 

 

Verifica-se ainda que estas forças de segurança sentem alguns problemas que afetam o desempenho das 

suas funções, nomeadamente com constrangimentos ao nível da falta de meios, quer financeiros, quer 

materiais, onde se destacam a falta de viaturas para assegurar deslocações e patrulhamento, bem como 

de meio humanos. 

 

F .2 .  Corporações de Bombeiros  

 

As missões de socorro, nomeadamente o socorro às vítimas de acidentes rodoviários, a urgência pré-

hospitalar, o combate a incêndios, a intervenção em cheias e inundações, entre outras missões, são 

asseguradas pelas corporações de bombeiros. As corporações de bombeiros inserem-se no 

associativismo voluntário, e só nos aglomerados com uma população superior a 100 000 habitantes é que 

legalmente é exigido um corpo de bombeiros profissionais. 

 

No Concelho de Nelas, estas missões são asseguradas pela Associação Humanitária Bombeiros 

Voluntários de Nelas e pela Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim. 

 

F.2.1.  AHBV de Nelas 

 

A Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Nelas foi fundada em 20 junho de 1920 contando 

atualmente com cerca de 2100 associados, estando integrada no Comando Distrital de Viseu da 

Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC). 

 

O Corpo de Bombeiros (C.B.) conta com um total de 85 homens, dos quais 4 bombeiros com vínculo 

profissional e 81 em regime de voluntariado. Com o apoio do município é permitido dispor de mais 3 
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elementos com vínculo profissional, dado que sendo funcionários desta entidade encontram-se destacados 

e ao serviço do C.B.  

 

Um número que permite diferentes leituras consoante a disponibilidade dos bombeiros em caso de 

emergência, dado o seu vínculo voluntário e que por razões profissionais e pessoais possam impedir a sua 

prontidão permanente. 

 

Quadro 7.40.  Caracterização dos Meios Humanos / Bombeiros de Nelas 

Meios Humanos/Bombeiros Nº 

Bombeiros em Regime de Voluntariado 81 

Bombeiros Efetivos 4 

Bombeiros destacados pela CMN 3 

Programa de Emprego 2 

Fanfarra 45 

Pessoal Administrativo 1 

Pessoal Auxiliar 1 

 

Em termos de equipamentos, os Bombeiros Voluntários de Nelas estão equipados com 10 veículos de 

combate a incêndio (5 florestais, 3 urbanos, 1 especial e ainda uma outra viatura não especificada), 8 

veículos de saúde (3 de emergência e 5 de transporte de doentes), 2 veículos auxiliares (2 veículos de 

operações especiais e 1 autotanque de grande capacidade), e ainda 3 veículos especiais, 2 dois quais são 

veículos de comando operacional e 1 veículo de desencarceramento). Aponta-se contudo, a necessidade 

de se obter 2 veículos, um de combate a incêndios urbanos e industriais diferenciado e uma ambulância de 

socorro. 

 

A corporação utiliza instalações próprias, construídas em 2009. Implantado num terreno de cerca de 1 

hectare, tem uma implantação de 946,80 m
2
. O edifício, que inclui o setor operacional e o setor 

administrativo possui dois pisos, perfazendo uma área de construção de construção de 1394,00 m
2
. 

No que respeita às instalações as mesmas ainda carecem de área disponível para parque automóvel, de 

modo a permitir o resguardo de todos os veículos operacionais e salienta-se a necessidade de áreas de 

apoio à operacionalidade, nomeadamente oficina, lavandaria, refeitório, casa escola entre outros. De forma 

provisória e não sendo a melhor respeitando operacionalidade e logística, utilizam-se as antigas 

instalações para colmatar estas valências. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.13 Quartel dos Bombeiros Voluntários de Nelas 
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Fonte: www.bvnelas.com, fevereiro 2013 

 

Tendo associada à sua área de intervenção uma população de cerca de 8270 habitantes, os quais se 

incluem nas freguesias de Nelas, Senhorim, Vilar Seco e parte nascente da freguesia de Santar. 

 

Para além das suas funções no âmbito da missão atribuída aos corpos de bombeiros, este C.B. 

desenvolve ainda atividades do ponto de vista socioculturais e desportivas, das quais se destacam provas 

de kart-cross, BTT e torneios de futebol interbombeiros. As suas instalações encontram-se 

permanentemente disponibilizadas ao serviço da comunidade. 

 

Tendo em vista a prevenção da ocorrência de incidentes e uma maior eficácia no seu combate, esta 

corporação aponta, como medidas a implementar na prevenção de incêndios florestais, a melhoria 

permanente dos acessos florestais, criação de pontos de água estratégicos, patrulhamento das florestas, 

criação de postos de vigilância, criação de faixas de contenção e aceiros, limpeza dos matos, ordenamento 

florestal, proibição de realização de queimadas entre maio e outubro e a constante sensibilização da 

população. 

 

No que respeita a incêndios urbanos e industriais, sugere-se a implementação da legislação em vigor 

enquadrada na segurança contra incêndios em edifícios, nomeadamente planos de emergência, medidas 

de auto proteção e simulacros onde seja permanente o treino na evacuação e utilização de meios de 1ª e 

2ª intervenção. 

 

No que respeita aos principais problemas que afetam a atividade da do C.B., indica-se eventuais áreas 

urbanas consolidadas que possam impedir o acesso a veículos pesados, falta de sensibilização da 

população a que respeita comportamentos de risco e falta de colaboração ativa quando no envolvimento 

de ocorrências independentemente da sua natureza. Deverá existir uma fiscalização permanente 

enquadrada na legislação de segurança contra incêndios, implementação de medidas de autoproteção e 

de uma forma pedagógica criar constantes treinos/simulacros de forma a aumentar a eficácia no combate a 

incêndios e o grau de prontidão do C.B. 
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F.2.2.  AHBV de Canas de Senhorim 

 

A Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim teve a sua fundação em janeiro 

de 1931, e conta atualmente com cerca de 1500 associados, integrando a estruturas da Autoridade 

Nacional de Proteção Civil através do Comando Distrital de Viseu e da proteção civil municipal, 

constituindo-se agente da proteção civil nos termos da alínea a) art.º. 46 da Lei 27/2006. 

 

A Corporação conta com um total de cerca de 90 homens, dos quais 3 bombeiros efetivos e 87 em regime 

de voluntariado. Um número que permite diferentes leituras consoante a disponibilidade dos bombeiros em 

caso de emergência. O número de homens é considerado insuficiente, nomeadamente no que respeita aos 

bombeiros efetivos, havendo a indicação de que seriam necessários mais 5 homens, especificamente para 

prestar a primeira intervenção nas missões de proteção e socorro. 

 

Quadro 7.41.  Caracterização dos Meios Humanos / Bombeiros Canas de Senhorim 

Meios Humanos / Bombeiros N.º 

Bombeiros em Regime de Voluntariado 90 

Bombeiros Efetivos 3 

Fanfarra 35 

Op. Central  

Limpeza 1 

 

Em termos de equipamentos, os Bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim possuem 5 veículos de 

combate a incêndio ( 4 florestais, e um veículo tanque de grande capacidade ), 6 ambulâncias ( 2 

ambulâncias de emergência e 3 ambulâncias de transporte -duas delas equipadas com material para 

emergência- e uma ambulância de transporte múltiplo), 3 veículos auxiliares ( 1 veículo de transporte de 

pessoal tático, 1 veículo de comando tático e 1 veículo de operações específicas ), e ainda 1 veículo 

especial ( veículo com equipamento técnico de apoio e plataforma).  

 

Decorre neste momento o processo de aquisição de um Veículo Urbano de Combate a Incêndios com 

apoios do QREN. 

 

De referir ainda a idade avançada de todos os veículos de combate a incêndios florestais, todos os anos a 

sofrerem grandes reparações no final de cada época de fogos florestais. 

 

A Corporação utiliza instalações próprias, acabadas de remodelar com apoios do QREN e da CMN, 

considerando neste momento ter todas as comodidades sociais e técnicas, faltando apenas algum 

equipamento, nomeadamente, armários para os novos balneários, ar condicionado para as camaratas e 

uma central de comunicações com equipamento mais moderno. 

 

 

 

Figura 7.14 Quartel dos Bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim 
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Fonte: www.bvcanas.com, fevereiro 2013 

 

A área total do terreno onde se situam as atuais instalações tem cerca 2600 m
2
, no qual se destacam duas 

edificações: o edifício principal e o edifício de apoio. A área de implantação do edifício principal tem cerca 

de 1475 m
2
 e desenvolve-se por três pisos, enquanto o edifício de apoio conta com uma área de 

implantação com cerca de 310 m
2
, sendo constituído por dois pisos. A área descoberta são, 

aproximadamente, 815 m
2
. 

 

A sua área de atuação prioritária está definida no seu regulamento interno aprovado pela Autoridade 

Nacional de Proteção Civil e abrange as freguesias de Canas de Senhorim, Lapa do Lobo, Aguieira, 

Carvalhal Redondo, Moreira e Santar. 

 

Para além das suas funções no âmbito das missões tradicionais dos bombeiros, esta corporação 

desenvolve ainda atividades do ponto de vista socioculturais, das quais se destacam a manutenção de um 

núcleo com biblioteca e um museu arqueológico. As suas instalações são disponibilizadas ao serviço da 

comunidade, nomeadamente para edição e redação do jornal local. 

 

Tendo em vista a prevenção da ocorrência de incidentes e uma maior eficácia no seu combate, esta 

corporação aponta, como medidas a implementar na prevenção de fogos florestais, a abertura e reparação 

de caminhos, a construção de pontos de água, vigilância articulada e ações de sensibilização. 

 

No que respeita a fogos / acidentes industriais até à entrega das duas viaturas descritas no ponto dos 

equipamentos mantêm-se as vulnerabilidades apontadas em planos anteriores. 

 

O Corpo de Bombeiros continua a fazer grandes esforços no equipamento de proteção individual. 

 

No que concernente à formação dos bombeiros, aproveitámos todos os cursos patrocinados pela Escola 

Nacional de Bombeiros na Unidade Local de Formação, em Mangualde, tendo quase a totalidade do 

pessoal com formação nas áreas de Combates a Incêndios Florestais e Urbano/Industriais. 

 

Mantemos também formadores internos nas áreas de socorrismo e desencarceramento para fazer face à 

constante formação que é necessária nestas áreas. 
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Pretende-se continuar com ações de sensibilização junto das escolas versando as temáticas ligadas aos 

Bombeiros e, também, aproveitando, sensibilizar os jovens para as causas do voluntariado. 
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G. S o l i d a r i e d a d e  e  S e g u r a n ç a  S o c i a l  

 

 
“A ação social tem como objetivos fundamentais a prevenção e reparação de situações de carência e 

desigualdade socioeconómica, de dependência, de disfunção, exclusão ou vulnerabilidade sociais, bem 

como a integração e promoção comunitárias das pessoas e o desenvolvimento das respetivas 

capacidades” a qual assegura “especial proteção aos grupos mais vulneráveis, nomeadamente crianças, 

jovens, pessoas com deficiência e idosos, bem como a outras pessoas em situação de carência económica 

ou social”
1
.    

 

O exercício da ação social é efetuado diretamente pelo Estado, através da utilização de serviços e 

equipamentos públicos ou em cooperação com as entidades cooperativas, sociais e privadas não 

lucrativas, designadamente as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS). O alargamento 

progressivo da cobertura dos concelhos com rede social tem em conta o princípio do planeamento com o 

objetivo da adoção de um plano social que vincule a Administração Central, Regional e Local e as 

instituições. Estas têm como objetivo estimular o voluntariado social para uma atuação integrada junto dos 

indivíduos e famílias. 

 

Sendo a ação social um fenómeno social complexo e atual, a Câmara Municipal de Nelas cumpre uma 

série de políticas e estratégias de intervenção social que permitem um combate eficaz à pobreza e à 

exclusão social, potenciando assim o desenvolvimento económico e social do concelho. 

 

São as autarquias, como poder mais próximo das comunidades, que devem assumir o papel de relevo na 

resolução dos problemas da sua população, na medida, em que, como poder local que o são, constituem-

se como alvo privilegiado da expressão das necessidades e aspirações dos cidadãos, sendo por essa 

razão quem melhor conhece os recursos endógenos, as carências e as especificidades da sua 

comunidade. 

 

O levantamento realizado no Concelho de Nelas permitiu identificar quais as instituições de cariz social, 

assim como, as respetivas valências/tipologias das iniciativas dirigidas a favor da diversa população-alvo. 

 

São 7 as IPSS em Nelas que dão apoio às freguesias onde estão sedeadas e também a todas as restantes 

freguesias que não possuem este tipo de instituição: 

↘ Centro Paroquial de Vilar Seco 

↘ Santa Casa da Misericórdia de Santar 

↘ Centro Paroquial de Nelas 

↘ Centro Social e Paroquial de Canas de Senhorim 

↘ Fundação Lopes da Fonseca 

↘ Associação do Folhadal – Centro Social Cultural e Recreativo 

↘ Jardim Escola João de Deus – Urgeiriça 

                                                 
1
 Art.º n.º 29, Lei n.º 4/2007, de 16 de janeiro - Lei de bases da segurança social  
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Estas IPSS possuem várias iniciativas/respostas sociais destinadas às diversas populações alvo as quais 

serão apresentadas nos pontos seguintes. 

 

G .1 .  C r e c h e  

 

“Resposta social de âmbito socioeducativo que se destina a crianças até aos 3 anos de idade, após o 

período de licença dos pais, prevista na lei de proteção à maternidade/paternidade, durante o período 

diário correspondente ao trabalho dos pais, proporcionando às crianças condições adequadas ao 

desenvolvimento harmoniosos e global cooperando com as famílias em todo o seu processo educativo.”
2
 

 

O concelho de Nelas é servido atualmente por 4 creches com uma capacidade total de 152 crianças. As 

creches localizam-se nas freguesias mais desenvolvidas (Nelas e Canas de Senhorim) e na freguesia de 

Vilar Seco.  

 

A taxa de ocupação ronda os 94% havendo ainda a possibilidade de integração de cerca de 10 crianças 

em algumas creches. 

 

Quadro 7.42.  Creches no concelho de Nelas, por freguesias, 2013 

Freguesia Equipamento Capacidade Utentes 

Canas de Senhorim 
Jardim de Infância do Centro Social Paroquial de 

Canas de Senhorim 
60 43 

Canas de Senhorim Jardim Escola João de Deus de Urgeiriça 35 33 

Nelas Equipamento Social do Centro Paroquial de Nelas 44 34 

Vilar Seco Centro Paroquial de Vilar Seco 13 33 

Total 4 152 143 

Fonte: www.cartasocial.pt, fevereiro 2013 

 

As Normas Programáticas da DGOTDU, 2002, estipulam uma população base de 5000 habitantes para a 

instalação de uma creche tendo a freguesia como área de influência. O concelho de Nelas com uma 

população de 14037 habitantes tem como referência a existência de cerca de 3 creches. Dado que existem 

no concelho 4 equipamentos deste âmbito este pressuposto está acautelado. 

 

Quadro 7.43.  Programação de creches para o concelho de Nelas, por freguesias, 2013 

Território 
População 

(habitantes) 

N.º Total 
Creches 

 

Referência 
Normas 

DGOTDU 

Canas de Senhorim 3509 2 1 

Carvalhal Redondo 974 0 0 

Nelas 4702 1 1 

Santar 1042 0 0 

Senhorim 1156 0 0 

Vilar Seco 745 1 0 

Aguieira 558 0 0 

                                                 
2
 Normas para a Programação e Caracterização de Equipamentos Coletivos, DGOTDU, 2002 
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Lapa do Lobo 756 0 0 

Moreira 595 0 0 

Concelho 14037 4 3 

 

 

G .2 .  C e n t r o  d e  A t i v i d a d e s  d e  T e m p o s  L i v r e s  ( A T L )  

 
“Resposta que se destina a proporcionar atividades do âmbito de animação sociocultural a crianças, 

tendencialmente, a partir dos 6 anos de idade e a jovens, nos períodos disponíveis das responsabilidades 

escolares, de trabalho e outras.”
3
 

 

No que respeita a ATL embora a Carta Social apenas tenha referência ao CSP de Canas de Senhorim (ver 

quadro seguinte), é possível afiançar que o CP de Nelas e o Jardim Escola João de Deus – Urgeiriça 

também possuem esta valência, embora não se tenha tido acesso aos dados.  

 

Quadro 7.44.  Centro de ATL no concelho de Nelas, por freguesias, 2013 

Freguesia Equipamento Capacidade Utentes 

Canas de Senhorim 
Centro Social Paroquial de 

Canas de Senhorim 
50 40 

Total 1 50 40 

Fonte: www.cartasocial.pt, fevereiro 2013 
 

Através de um exercício programático recorrendo às normas da DGOTDU verificamos que o ideal seria a 

existência de 7 ATL’s no concelho, o que equivaleria a um ATL por cada 2000 habitantes. Refira-se que no 

caso do CSP de Canas de Senhorim a capacidade ainda não está esgotada. 

 

G .3 .  C e n t r o  d e  D i a  

 

“Resposta social desenvolvida em equipamento que consiste na prestação de um conjunto de serviços que 

contribuem para a manutenção dos idosos no seu meio sociofamiliar.”
4
 

 

Em Nelas existem 5 centros de dia distribuídos pelas freguesias de Canas de Senhorim, Nelas, Lapa do 

Lobo, Santar e Vilar Seco. 

 

A capacidade instalada dos centros de dia é de 116 utentes, sendo superior ao total de utilizadores, 

existindo por isso a possibilidade de algumas instituições acolherem mais idosos neste serviço social. 

 

Quadro 7.45.  Centros de Dia no concelho de Nelas, por freguesias, 2013 

Freguesia Equipamento Capacidade Utentes 

Canas de Senhorim 
Equipamento Social do Centro Social Paroquial de 

Canas de Senhorim 
30 23 

Lapa do Lobo Equipamento Social da Fundação Lopes Fonseca 16 15 

                                                 
3
 Normas para a Programação e Caracterização de Equipamentos Coletivos, DGOTDU, 2002 

4
 Normas para a Programação e Caracterização de Equipamentos Coletivos, DGOTDU, 2002 



07.  rede  de  equipamentos  |   plano  diretor  municipal  de  nela s   

munic ípio de nelas  /   lugar  do  plano ,  gestão  do  terr itór io  e  cultura  |   7.79 

Nelas 
Centro de Dia da Associação de Folhadal - Centro 

Social, Cultural e Recreativo 
20 20 

Santar 
Centro de Dia da Santa Casa da Misericórdia de 

Santar 
20 15 

Vilar Seco Centro Paroquial de Vilar Seco 30 10 

Total 4 116 83 

Fonte: www.cartasocial.pt, fevereiro 2013 

 

As normas programáticas da DGOTDU, 2002, indicam como área de influência a freguesia e uma 

população base variável, consoante o número de idosos. 

 

G .4 .  L a r  d e  I d o s o s  

 
“Estabelecimento em que sejam desenvolvidas atividades de apoio social a pessoas idosas através do 

alojamento coletivo de utilização temporária ou permanente, fornecimento de alimentação, cuidados de 

saúde, higiene e conforto, fomentando o convívio e proporcionando animação social e a ocupação dos 

tempos livres dos utentes.”
5
 

 

Existem no concelho de Nelas 5 lares de idosos, 2 dos quais da rede privada. Quanto à sua distribuição 

geográfica estes predominam na freguesia sede de concelho (3) verificando-se a existência de 1 em Canas 

de Senhorim e outro em Lapa do Lobo.  

 

Os lares do concelho possuem capacidade para servir 159 pessoas servindo um total de 141 utentes, 

pelo que se pode considerar que a oferta deste tipo de resposta social se encontra perto do seu limite 

(89%). Se atendermos ao crescente envelhecimento da população, é possível perspetivar a 

necessidade de as instituições reforçarem a sua capacidade de oferta ou mesmo de construir novos 

lares de idosos.  

 

Quadro 7.46.  Lares de Idosos no concelho de Nelas, por freguesias, 2013 

Freguesia Equipamento Capacidade Utentes 

Canas de Senhorim Equipamento Social do Centro Social Paroquial de Canas de Senhorim 24 25 

Lapa do Lobo Equipamento Social da Fundação Lopes Fonseca 40 40 

Nelas Casa de Repouso A Família 30 21 

Nelas Equipamento Social do Centro Paroquial de Nelas 50 40 

Nelas Residência S. Domingos D' Algeraz 15 15 

Total 5 159 141 

Fonte: www.cartasocial.pt, fevereiro 2013 
 

 
As normas programáticas da DGOTDU, 2002, indicam como área de influência o concelho e uma 

população base variável, consoante o número de idosos. 

 

                                                 
5
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G .5 .  S e r v i ç o s  d e  A p o i o  D o m i c i l i á r i o  ( S A D )  

 
“Resposta social, desenvolvida a partir de um equipamento, que consiste na prestação de cuidados 

individualizados e personalizados no domicílio a indivíduos e famílias quando, por motivo de doença, 

deficiência ou outro impedimento, não possam assegurar temporária ou permanentemente, a satisfação 

das necessidades básicas e/ou as atividades da vida diária.”
6
 

 

No concelho de Nelas estão referenciadas 5 instituições que prestam apoio domiciliário, com capacidade 

para servir 172 pessoas. O panorama global é satisfatório dado que o total de utentes (152) não atinge a 

capacidade anunciada pelas instituições. Existem 5 freguesias que não contemplam este serviço, o que 

não significa que as pessoas não sejam servidas, pois há situações em que as instituições de uma 

freguesia servem a população vizinha. (situação relacionada com a área de influência de um 

equipamento). 

 
Quadro 7.47.  Serviço de Apoio Domiciliário no concelho de Nelas, por freguesias, 2013 

Freguesia Equipamento Capacidade Utentes 

Canas de Senhorim Equipamento Social do Centro Social Paroquial de Canas de Senhorim 30 29 

Lapa do Lobo Equipamento Social da Fundação Lopes Fonseca 17 15 

Nelas Equipamento Social do Centro Paroquial de Nelas 30 30 

Nelas 
Centro de Dia da Associação de Folhadal - Centro Social, Cultural e 

Recreativo 
25 23 

Santar Centro de Dia da Santa Casa da Misericórdia de Santar 70 55 

Total 5 172 152 

Fonte: www.cartasocial.pt, fevereiro 2013 
 
 

Face ao envelhecimento da população este tipo de valência possibilita a permanência das pessoas nas 

suas residências e por conseguinte integradas na sua comunidade e seio familiar, ao invés da sua 

institucionalização em lares, proporcionando um incremento das suas condições de vida.  
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H. M o v i m e n t o  A s s o c i a t i v o  

 
 

A consideração daquilo que são as prioridades e interesses do cidadão no desenvolvimento das condições 

de apoio à sua melhor qualidade de vida, passa como já foi referido pela garantia da sua participação. Para 

além da representatividade da população local através das Juntas de Freguesias, como veículo de 

transmissão para o plano das suas preocupações, o movimento associativo é um meio privilegiado da sua 

manifestação. 

 

As associações refletem a forma como a comunidade vive e se organiza, donde se constituem como 

veículos privilegiados de representação dos interesses de desenvolvimento local. É, assim, fundamental o 

conhecimento da diversidade de dinâmicas que promovem, das suas potencialidades e debilidades, da 

vivência dos espaços, da promoção de sociabilidades, etc. 

 

Representam assim direitos, interesses e necessidades coletivas legítimas que importa reconhecer, 

debater e traduzir naquilo que serão as diretivas de desenvolvimento que o Plano Diretor considerará. O 

conhecimento, nestes termos, da sua realidade representa uma forma de participação na decisão. 

 

As informações que se apresentam de seguida traduzem para além da identificação das suas atividades, o 

número de associados, as dificuldades ao melhor desenvolvimento das atividades que promovem e, ainda, 

aquilo que consideram fundamental para a melhor qualidade de vida dos habitantes. 

 

O facto de até à data ainda não se dispor da informação relativamente a todas as Associações 

impossibilita uma leitura global, que se espera apresentar em breve. 

 

Para efeitos de sistematização das coletividades existentes e das suas informações, apresentam-se 

agrupadas por áreas de atuação dominante: socioculturais, sóciodesportivas e socioeconómicas, e dentre 

destas classificações apresentam-se por ordem alfabética. 

 

H.1 .  Associações Socioculturais  

 

H.1.1.  Ambiente em Zonas Uraníferas 

 

A Associação Ambiente em Zonas Uraníferas assume como principais objetivos das suas atividades a 

defesa ambiental das regiões de antiga exploração de minérios uraníferos. Fundada em dezembro de 

2002, conta com 57 associados nas suas fileiras, e tem sede no Bairro dos Engenheiros, na Urgeiriça, 

Canas de Senhorim. 

 

Para além das habituais reuniões dos seus corpos sociais, as atividades desta associação passam pela 

realização de intervenções em fóruns e encontros com outras associações que se dedicam à problemática 

da defesa ambiental. As instalações que utilizam são cedidas. 
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Em termos prospetivos, julgam serem necessárias as seguintes infraestruturas de apoio: sala de 

conferências, colóquios, reuniões e espetáculos. Para a melhoria dos padrões de vida da população da 

freguesia apelam a um maior apoio à dinâmica associativa no fomento do conhecimento e da cultura. 

 

Do ponto de vista urbanístico, entendem ser necessário o levantamento urgente das zonas contaminadas 

por radioatividade, para a sua consequente recuperação, e/ou eventual impedimento de construção. 

 

H.1.2.  Associação Recreativa e Cultural de Pisão 

 

Esta coletividade, com sede no Largo da Associação em Pisão, Moreira, tem como objetivos a 

dinamização recreativa e cultural. Fundada em abril de 1982, possui atualmente 165 associados. O espaço 

da associação funciona como ponto de encontro da população da povoação, proporcionando atividades 

várias, tais como o jogo da malha, a sueca e o dominó. 

 

As atividades são realizadas no espaço sede, propriedade da associação. Contudo o espaço disponível é 

limitado, condicionando a realização das atividades, e mesmo a sua diversificação. A área da sede é de 

apenas 60 m
2
, e necessita de algumas intervenções, tais como a substituição do telhado, pinturas no 

interior, e acabamentos das instalações sanitárias. Algumas atividades são também realizadas no Largo 

exterior confinante, que carece igualmente de intervenções, nomeadamente ao nível do pavimento. 

 

A Associação, no inquérito realizado, não refere quaisquer apoios financeiros. No entanto parece 

necessitar de apoio na compra de um espaço de garagem ( no valor referenciado no inquérito de 

5000 Euros ), situado junto às atuais instalações, para albergar novas atividades. 

 

Para a melhoria dos padrões de vida na povoação, referem a necessidade do tratamento dos pavimentos 

de alguns arruamentos, e julgam fundamental a construção de uma estação de tratamento de águas 

residuais. Apresentam ainda como relevante a pavimentação da estrada Pisão – Moreira de Baixo. 

 

H.1.3.  Associação Social, Cultural e Recreativa do Folhadal  

 

O Centro Social Cultural e Recreativo - Associação do Folhadal é uma coletividade que visa prosseguir 

atividades de solidariedade social, cultural e recreativa, desde janeiro de 1979, data da sua fundação. É 

constituído por 362 associados e dispõe de sede própria no N.º 1 da Travessa da Associação, em 

Folhadal, Nelas. 

 

As suas atividades quotidianas enquadram-se em duas grandes áreas de atuação: social e cultural e 

recreativa. Na área social disponibilizam um centro de dia e prestam apoio domiciliário permanente. Na 

área cultural e recreativa proporcionam serviços de bar, sala de jogos, espaço internet e biblioteca. 
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Os locais onde realizam as suas atividades são, naturalmente, a sua sede própria, e ainda os seus 

espaços envolventes, e o ringue desportivo polivalente, de que é proprietário. A estes espaços são 

apontadas deficiências ao nível do parqueamento automóvel e da iluminação pública. 

 

Os equipamentos de que dispõem, e na qualidade de proprietários, apresentam as seguintes valências e 

respetivas áreas cobertas / descobertas: 

 

Quadro 7.48.  Equipamentos da Associação do Folhadal. 

Equipamentos 
Área Coberta 

( m
2
 ) 

Área Descoberta 
( m

2
 ) 

Sede 515,00  

Átrio envolvente  1 198,00 

Ringue polivalente  800,00 

Palco exterior 162,00  

Lagar / museu 45,00  

Garagem / anexos 80,00  

 

 

Esta coletividade conta com os apoios financeiros através de donativos pontuais de entidades privadas, e 

de subsídios pontuais da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia. De uma forma mais regular, contam 

com o apoio financeiro da Administração Central através de comparticipações mensais da Segurança 

Social. 

 

No que respeita às infraestruturas que julgam necessárias, apontam a falta de um parque infantil, e 

destacam a necessidade de ações de formação sobre atividades culturais, desportivas e recreativas, e a 

criação de um posto de atendimento médico, como aspetos relevantes na melhoria dos padrões de vida da 

população. 

 

Em termos urbanísticos, referem a necessidade das seguintes intervenções: a reparação do pavimento de 

algumas ruas, a criação de passeios em alguns arruamentos e de jardins, e de um parque de merendas 

com pistas de manutenção no loteamento do cabeço, com iluminação noturna e sanitários. 

 

H.1.4.  Banda Juvenil da Câmara Municipal de Nelas 

 

A Banda Juvenil da Câmara Municipal de Nelas tem como sua principal finalidade o ensino e divulgação da 

música junto da população jovem. A sua fundação ocorreu em junho de 1994, e detém sede própria no 

Largo do Município. 

 

As suas atividades quotidianas passam pelo ensino da música e pelos ensaios, e obviamente pela 

realização de concertos vários, pela animação ‘termal’ das Caldas da Felgueira, e destacando-se 

concertos comemorativos, como por exemplo, do 25 de Abril, do Dia Mundial da Música, e de Natal. Os 

concertos realizam-se em variados pontos do país. 
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Relativamente ao espaço que costumam utilizar na sua atividade quotidiana são apresentadas deficiências 

de acústica. 

 

H.1.5.  Canto e Encanto - Associação Cultural  

 

A ‘Canto e Encanto’ é uma associação cultural que visa a promoção do desenvolvimento cultural e artístico 

da região nas áreas do canto coral, da música e do audiovisual. Atua ainda no apoio e na orientação da 

ocupação dos tempos livres da população em atividades lúdicas com caráter cultural e recreativo. 

 

Fundada em abril de 2002, conta já com 166 associados, tendo a sua sede ( provisória ) em instalações 

cedidas no Jardim de Infância de Canas de Senhorim, na Avenida dos Bombeiros Voluntários. 

 

As atividades consistem na realização de ensaios e convívios semanais e, claro, da realização de 

concertos de canto coral e de música. 

 

Os ensaios decorrem no Jardim de Infância Girassol, e os concertos em Canas de Senhorim acontecem na 

Igreja Matriz. Fora de Canas de Senhorim os concertos realizam-se em variados espaços tais como 

Igrejas, Juntas de Freguesia, Auditórios, Cine -Teatros, entre outros espaços. 

 

De acordo com o processo de obras nº77/2012 que deu entrada nesta câmara municipal no dia 6/10/2011, 

esta associação encontra-se a recuperar umas ruínas de um edifício, de dois pisos, com uma área de 

construção de 200m2 em granito. Localiza-se na Rua Abade Dourado, próximo do Largo da Igreja, da 

Igreja Matriz e do Solar Abreu Madeira, ambos classificados como imóveis de interesse público 

 

Como se referiu atrás, as instalações que utilizam como sede e local de ensaios é um espaço cedido, ao 

qual são apontadas deficiências de acústica, entre outras. Quanto ao local de concertos, em Canas de 

Senhorim, é referido que a acústica da Igreja Matriz, cedida pela Fábrica da Igreja, embora seja boa, não é 

apontado como o local mais apropriado para todo o tipo de concertos. 

 

Esta associação cultural dispõe de alguns apoios financeiros, nomeadamente de entidades privadas, de 

algumas empresas e dos seus associados, da Junta de Freguesia de Canas de Senhorim, e também da 

Administração Central através do Governo Civil de Viseu. 

 

No seu entender, denota-se a necessidade de um auditório multifuncional ( concertos, teatro, cinema, 

etc. ), com capacidade para cerca de 250 pessoas, e para a melhoria dos padrões de vida da população da 

Freguesia apontam a necessidade da dotação de infraestruturas, que no entanto não são discriminadas. 

Do ponto de vista urbanístico ‘reclamam’ a existência de um jardim público, o arranjo dos passeios, e a 

melhoria da iluminação pública, por exemplo. 
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H.1.6.  Casa do Pessoal da ENU 

 

A Casa do Pessoal da ENU prossegue genericamente objetivos culturais, recreativos e desportivos. 

Fundada em dezembro de 1951, possui sede própria na Urgeiriça, e conta com 150 associados. 

 

As suas atividades periódicas consistem na prática de ténis de mesa, de futebol de cinco e de jogos 

lúdicos, pela manutenção de um grupo de música popular e ainda por um serviço de biblioteca. As suas 

atividades não periódicas contemplam a marcha atlética, o andebol, o futebol, o teatro e a exibição de 

filmes. 

 

As suas atividades realizam-se fundamentalmente nas suas instalações próprias que englobam a Casa do 

Pessoal, o parque de jogos e o campo de futebol. Entretanto no parque de jogos há a necessidade de um 

vestiário com duches, e o campo de futebol está a precisar de ser recuperado e de balneários. 

 

Quadro 7.49.  Equipamentos da Casa do Pessoal da ENU. 

Equipamentos 
Área Coberta 

( m
2
 ) 

Área Descoberta 
( m

2
 ) 

Sede – Casa do Pessoal 365,00  

Campo de Futebol  5 500,00 

Parque de Jogos  1 260,00 

 

 

Nas infraestruturas de apoio à atividade cultural, desportiva e recreativa entendem a necessidade de um 

balneário de apoio às atividades desportivas, a recolocação de um parque infantil, e o arranjo das zonas 

verdes envolventes, dotadas com equipamentos urbanos. 

 

Para a melhoria dos padrões de vida da população da Freguesia, apelam ao fomento e apoio técnico e 

financeiro para o funcionamento de escolas de música, atividades artesanais e modalidades desportivas. 

 

Do ponto de via urbanístico referem a necessidade de uma nova via de ligação entre o Bairro Mineiro e o 

Bairro dos Engenheiros, na Urgeiriça, atualmente separados por via do encerramento da passagem de 

nível, não sendo a passagem aérea alternativa, que além do mais constitui dois becos sem saída. Referem 

ainda a construção de passeios e iluminação pública da avenida que une a Urgeiriça a Canas. 

 

Um outro aspeto que se revela relevante é a integração da associação na rede de apoio a necessidades 

sociais. Outro aspeto é o facto de a Casa do Pessoal da ENU ( CCD inscrito no Inatel ) enfrentar, a curto 

prazo, problemas de sobrevivência, dada a futura dissolução da ENU. É referida a pretensão a passagem 

a associação cultural, recreativa e desportiva da Urgeiriça, mas tal só será possível, defendem, com apoios 

da Câmara Municipal. 
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H.1.7. Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 604 - Canas de Senhorim  

 

O Corpo Nacional de Escutas está presente em Canas de Senhorim desde maio de 1980, através do 

Agrupamento 604, cuja área de influência são as freguesias de Canas de Senhorim e Lapa do Lobo 

(paróquia de Canas de Senhorim). Os seus objetivos contemplam a educação integral dos jovens, 

contribuindo para o seu desenvolvimento ajudando-os a realizarem-se plenamente no que se respeita às 

suas possibilidades físicas, intelectuais, sociais e espirituais, como pessoas cristãs e cidadãos 

responsáveis, e membros da comunidade onde se inserem. 

 

O Agrupamento 604 conta com 65 associados, 55 dos quais são crianças e jovens em formação e os 

restantes adultos responsáveis pela sua educação e acompanhamento, e, ocupa atualmente as 

instalações da antiga Escola Primária da Urgeiriça, cedidas pelo município de Nelas, adequadas às suas 

necessidades presentes e futuras, mas com algumas falhas em termos de segurança e higiene, em 

consequência da falta de atenção dada às árvores de grande porte que ocupam o recreio e à falta de 

instalações sanitárias e balneários com condições mínimas de utilização. 

 

Ainda assim, desde a assinatura do protocolo de cedência das instalações, em maio de 2009, foram 

realizadas diversas obras de conservação e melhoramentos. 

 

Considera-se como premente a poda das árvores existentes no recreio que põem em causa a segurança e 

a higiene das instalações, a pintura exterior do edifício, a recuperação das instalações sanitárias e a 

construção de uma cozinha, obras para as quais já existe projeto e financiamento, sendo necessário, no 

entanto, a colaboração do município com a cedência de meios humanos e materiais. 

 

É urgente também a reparação/substituição de grande parte do equipamento de campismo existente. 

 

O agrupamento realiza semanalmente as suas reuniões de formação e com regularidade atividades de 

serviço ao próximo, vigilância ambiental, desportos radicais, caminhadas, acampamentos. Participa 

assiduamente em atividades regionais e nacionais. 

 

Tem um orçamento anual a rondar os 6000 – 8000€, tendo como fontes de receita as quotizações, 

atividades de angariação de fundos, venda de calendários, atividade Quo Vadis e os apoios anuais da 

Junta de Freguesia de Lapa do Lobo e da Fundação Lapa do Lobo. 

 

H.1.8. Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 578 - Nelas 

 

O Escutismo em Nelas, começou a dar os primeiros passos com um pequeno grupo de jovens e adultos 

em março de 1977. As primeiras Promessas realizaram-se em setembro de 1978 e o número 578 foi 

atribuído em Ordem de Serviço Nacional, ficando, assim oficializado o Agrupamento 578 tendo como 

Patrono S. Miguel com sede Nelas. As primeiras décadas viveram-se intensivamente sem grandes meios 

mas com uma grande vontade, quer dos jovens como dos adultos, de viver o Escutismo tal como o Baden 

Powell o idealizou. 
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Atualmente, o Agrupamento tem sede “própria” no Parque de S. Miguel, cedida em protocolo com a 

Câmara Municipal de Nelas, e inaugurada em outubro de 2004, com a presença da Junta Regional e de 

Escuteiros de Agrupamentos da nossa Região. Estas instalações dispõem de 4 salas (uma para cada 

secção), 2 salas para arrumação de material, jogos e arquivos, uma casa de banho e um alpendre 

fechado, o que corresponde a uma área de aproximadamente…. 

 

Todos os anos se tem notado um aumento do número de Escuteiros e os censos de 2012 mostram um 

efetivo de 115 elementos: Lobitos (6 -10anos) -32; Exploradores (10-14anos) -38; Pioneiros (14-18anos) -

19; Caminheiros (18-22anos) -12; Candidatos a Dirigentes-2; Dirigentes-12. Para ajudar estas crianças e 

jovens a crescer saudavelmente e a fazer o seu desenvolvimento integral segundo os Princípios e Valores 

do Escutismo, os Dirigentes precisam de preparação e formação, assim os adultos do 578 cumprem o 

atual sistema de formação de adultos do Corpo Nacional de Escutas: Assim, todos têm o Curso de 

Iniciação Pedagógica (candidatos a dirigente estão na fase de estágio);2 dirigentes têm o Curso de 

Aperfeiçoamento Pedagógico e 4 encontram-se em fase de estágio; o Curso de Adjuntos de Formação foi 

concluído por 2 e no próximo ano o Chefe de Agrupamento irá frequentar o Curso de Animadores Locais.  

Além destes cursos os adultos do 578 fazem formação contínua de técnicas e desempenho de cargos 

conforme as oportunidades. Os custos destas formações são suportados em 50% pelo Agrupamento e o 

restante por cada um dos formandos. 

 

Os encontros com os Escuteiros decorrem ao longo de todo o ano (exceto agosto), havendo reuniões 

todos os sábados à tarde para preparação e instrução de técnicas e saberes necessários nas grandes 

atividades (raids, acampamentos, bivaques…) e na vida. 

 

O Agrupamento está integrado na paróquia, tendo um representante no Conselho Pastoral e participa nas 

atividades e em algumas celebrações, de acordo com os tempos litúrgicos. Durante o ano, os Escuteiros 

são elementos ativos em campanhas promovidas pelo CNE e por outras entidades – Peditório da liga 

portuguesa contra o cancro, recolha de material reciclável, campanha de recolha de sangue… Sempre que 

possível, o Agrupamento participa nas atividades regionais, nacionais e internacionais.  

 

Neste momento o 578 possui algum material de campismo, campo e mobiliário, que se foi adquirindo com 

a ajuda de algumas entidades, amigos, pais e autarquia. 

 

Dado o progressivo aumento de elementos (temos escuteiros de Nelas, Folhadal, Santar, Alcafache, 

Canas de Senhorim e Paranhos da Beira), atualmente as instalações são pequenas e o material torna-se 

insuficiente. Felizmente que o Agrupamento continua a crescer e pouco a pouco, e as dificuldades também 

aumentam, mas com a ajuda de todos, vão sendo ultrapassadas. 

 

Atualmente as nossas maiores dificuldades são o espaço, o material (quantidade e diversificação) e 

conseguir oportunidades educativas aliciantes que envolvam baixos custos e sem necessidade de 

transportes mas que tornem possível o desenvolvimento de conhecimentos que capacitem as nossas 

crianças e os nossos jovens com competências que lhes permitam a mudança e adoção de 
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comportamentos e atitudes para que transformem em realidade o sonho de Baden Powell – “… tornar o 

Mundo um pouco melhor do que o encontramos.” 

 

H.1.9.  Grupo Coral e Recreativo Santa Maria - Senhorim 

 

O Grupo Coral e Recreativo Santa Maria foi fundado em maio de 1992, tendo a sua sede nas instalações 

( cedidas ) na Igreja de Senhorim. 

 

Participa regularmente na Eucaristia desta Igreja e também em variadíssimas manifestações de índole 

religiosa, bem como noutros eventos. O espaço adstrito ao Grupo Coral é de apenas 28 m
2
, sendo 

apontado como um local bastante reduzido. Apontam a necessidade de melhoramento da situação do 

salão paroquial que não se encontra em boas condições. 

 

H.1.10.Rancho Folclórico ‘Jovens da Beira Alta’  

 

O Rancho Folclórico ‘Jovens da Beira Alta’ foi fundado em junho de 1990, e dedica-se à promoção e 

divulgação das danças e cantares da região. Conta atualmente com 86 associados, e dispõe de 

instalações cedidas pela Junta de Freguesia de Vilar Seco. 

 

As suas atividades passam pela recolha de danças e cantares e dos trajes antigos da região, assim como 

por atuações folclóricas em festivais, festas e romarias. 

 

As instalações que utiliza normalmente, nomeadamente para os seus ensaios referem-se às instalações 

cedidas do Salão da Junta de Freguesia de Vilar Seco, que oferecem alguns condicionalismos quanto à 

sua disponibilidade. Também os instrumentos que o rancho utiliza não são sua propriedade, sendo 

utilizados os instrumentos pertença dos próprios músicos. 

 

No que respeita aos apoios de que é alvo, são provenientes da Câmara Municipal, da junta de Freguesia e 

da Administração Central. 

 

H.1.11. Rancho Folclórico, Recreativo e Cultural ‘Rosas do Mondego’  

 

Este grupo folclórico tem como principais objetivos a representação e divulgação do folclore regional, 

assim como a divulgação etnográfica da época em que predominava a agricultura como meio principal de 

subsistência. Foi fundado em maio de 1984, e tem instalações próprias em Vale de Madeiros, Canas de 

Senhorim. 

 

As suas atividades periódicas contemplam a organização de um Festival Anual de Folclore, e ainda 

atuações no exterior, assim como por todo o país e programas televisivos. 

 

Sem prejuízo de muitas atuações decorrerem em instalações exteriores ao grupo folclórico, os seus 

ensaios são realizados na sua sede, que apenas é coberta com folhas de lusalite, com entrada de água em 
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períodos de chuva, e de folhagem durante o verão. Está necessitada de pintura, e o palco não tem 

condições para albergar outros eventos culturais. 

 

Entretanto o Rancho vai recebendo algum apoio da Câmara Municipal de Nelas e da administração central, 

através do Inatel. 

 

Referem a necessidade de um espaço onde as coletividades possam desenvolver as suas atividades e 

procedimentos quotidianos. Para a melhoria dos padrões de vias da população defendem a melhoria das 

acessibilidades, e do ponto de vista urbanístico apelam a investimento no âmbito desportivo, cultural e 

recreativo. 

 

Outro aspeto que apontam como relevante é a necessidade da existência da disponibilidade dos serviços 

competentes para o acompanhamento das atividades das coletividades e das suas condições de trabalho. 

 

H.1.12.Sociedade Musical Santo António 

 

A Sociedade Musical Santo António dedica-se ao ensino da música junto dos jovens, desde junho de 1949, 

tendo 227 associados e dispondo de sede em instalações cedidas na Rua do Futuro, em Carvalhal 

Redondo. 

 

As suas atividades passam principalmente pela realização de atuações e concertos, extensivas a diversos 

pontos do país. 

 

Entretanto as suas instalações que dispõem atualmente apresentam deficiências de acústica, e limitações 

de espaço para a realização de atividades internas, tendo apenas 10 m
2
. Entretanto possuem apoios 

financeiros da Câmara Municipal de Nelas. 

 

Quanto às infraestruturas salientam a necessidade de um espaço que contemple sala de ensaios, salas de 

ensino de música, e ainda sala de concertos. 

 

Do ponto de vista urbanístico apontam a necessidade de uma maior e melhor oferta de espaços aptos para 

a construção e ainda a falta de espaços verdes e de lazer. 

 

H.2 .  Associações Sociodesport ivas  

 

H.2.1. Associação Desportiva, Recreativa e Cultural da Póvoa de Luzianes 

 

Esta associação, criada em julho de 1996, conta com 96 associados e sede própria. Pretende promover o 

desporto e a cultura, e o entretenimento dos ‘jovens e dos menos jovens’ do Concelho. 

 

Da sua lista de atividades constam o ténis de mesa, a sueca, o jogo da malha, futebol de 7, bilhar e jogos 

da amizade., que decorrem na sede da associação, nos espaços envolventes e no campo de Vila Ruiva. A 
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estes espaços são apontadas deficiências ao nível da falta de segurança, devido à circulação de 

automóveis, e ainda da falta de lugares sentados para a assistência. 

 

Em termos de apoio financeiros, esta coletividade é apoiada pela Câmara Municipal de Nelas e pela Junta 

de Freguesia de Senhorim. 

 

No que se refere às infraestruturas de apoio às atividades, é referida a necessidade de um polidesportivo, 

possibilitando a prática de várias modalidades desportivas, algumas das quais simultaneamente, servindo 

também de espaço para albergar festas da ‘aldeia’. 

 

No sentido da melhoria dos padrões de vida da população apontam a necessidade de um lar para a 

freguesia, ou mais comedidamente, um centro de dia, e um jardim de infância com prolongamento de 

horários. O aproveitamento das potencialidades do Rio Mondego para a prática de desportos náuticos é 

também referido como contributo. 

 

Do ponto de vista urbanístico, as intervenções mencionadas são: requalificação e restauração de muitas 

casas em granito, que se encontram degradadas, através de programas de apoio e incentivos, e ainda a 

recuperação da Casa dos Senas como Museu do Vinho do Dão, por exemplo. 

 

Outro assunto que se afigura de premente resolução é a recomposição das fossas sépticas da ’aldeia’ de 

Póvoa de Luzianes, cujo funcionamento não parece ser o mais adequado, e a consequente requalificação 

da área, em que o seu aspeto atual se assemelha a uma lixeira, no entender deste coletividade. 

 

H.2.2.  Clube de Caça e Pesca de Nelas 

 

O Clube de Caça e Pesca de Nelas existe desde 1987, contando com 350 associados, e tendo a sua sede 

em instalações cedidas em Algeraz, Nelas. Os seus objetivos são ordenar e preservar as espécies de 

caça. 

 

As suas atividades passam pela realização de atividades ligadas ao exercício da caça e da pesca, e ainda 

do tiro aos pratos, realizando atividades no campo de tiro, em instalações cedidas. 

 

H.2.3.  Sport Vale de Madeiros e Benfica 

 

Esta coletividade de índole principalmente desportiva tem como objetivos a promoção do desporto local e 

do convívio, e a dinamização de momentos lúdicos e avivar jogos tradicionais, desde julho de 1975. Conta 

com o apoio da sua centena de associados e tem sede própria na Rua Direita, em Vale de Madeiros, 

Canas de Senhorim. 

 

Da lista de atividades constam vários jogos de lazer, cartas, damas, xadrez, e ainda o futebol. Muitas 

destas atividades são realizadas na sede, num espaço de cerca de 140 m
2
, de acordo com o processo de 

obras n.º147/2004. 
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Contando com o apoio da Câmara Municipal, entendem no entanto a necessidade de um reforço do apoio 

do ponto de vista urbanístico mencionam a melhoria das condições das acessibilidades, dos arruamentos, 

dos pavimentos das vias e dos passeios, e a disponibilização de espaços verdes e parques infantis. 
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I. E q u i p a m e n t o s  d e  R e c r e i o  e  L a z e r  

 

 
Um dos fatores para incremento da qualidade de vida das populações è o acesso a equipamentos de 

recreio e lazer, designadamente os jardins, parques públicos, parques infantis e outros espaços onde a 

comunidade possa usufruir de momentos de permanência, de repouso, de prática desportiva, ou 

simplesmente a fruição do local. 

 

A Câmara Municipal da Nelas possui vários espaços de recreio e lazer no concelho, que oferecem, 

oportunidades de permanência e divertimento para todas as idades. As zonas de recreio são por 

excelência um local de divertimento e brincadeira. 

 

O Concelho de Nelas possui os seguintes espaços considerados de Recreio e Lazer, distribuídos pelas 

freguesias: 

 

 Parques Infantis: 

↘ Senhorim – 4 

↘ Vilar Seco – 1 

↘ Santar – 1 

↘ Carvalhal Redondo – 1 

↘ Aguieira – 1 

↘ Canas de Senhorim – 2 parques, sendo que está previsto mais um nesta freguesia. 

↘ Lapa do Lobo – 1 

↘ Nelas – 3 parques, estando previsto mais dois parques na sede do concelho. 

 

Jardins e Parques: 

↘ Carvalhal Redondo – 1 

↘ Lapa Lobo – 1Jardim/Parque e mais um previsto. 

↘ Nelas – 1Jardim/Parque, sendo que está previsto mais dois nesta freguesia. 

 

Salienta-se que relativamente à rede de jardins e parques além dos já mencionados, existem mais dois 

previstos, na freguesia de Santar (1), e Vilar Seco (1). 

 

Um dos equipamentos de recreio e lazer por excelência é o Parque Ecológico da Quinta da Cerca situada 

entre a estrada municipal que liga Vilar Seco e o cruzamento da EN 234, Nelas / Mangualde, a dois km 

deste último. Pertence ao município de Nelas e está situado nos concelhos de Nelas e Mangualde, 

ocupando uma área de aproximadamente 57ha em que 75% é área florestal. A sua gestão é apoiada pela 

Liga de Amigos de Conimbriga, LAC/CEFOP, Conimbriga (I&D) e pelo seu Centro de Investigação, 

articulado no ensino superior e nas unidades de investigação aplicada. 
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Figura 7.15 Aspeto da Paisagem da Quinta da Cerca. 

 
É uma Quinta secular, com solo de origem granítica, outrora com grandes extensões de vinha e prados de 

lima ( as lameiras ), possuindo árvores de fruto e mata, um moinho de água arruinado e diversas casas de 

lavoura. Provavelmente e num passado mais longínquo, a sua área florestal era dominada pelos Quercus, 

sobretudo Carvalhos e Azinheiras, conservando-se um exemplar desta espécie, com centenas de anos, 

que constitui o seu símbolo natural. 

 

Depois de abandonadas as atividades agrícolas, sofreu a ação do fogo, pelo que a vegetação atual é 

resultado da regeneração espontânea. A sua localização, em pleno planalto do rio Dão, num vasto 

anfiteatro limitado a poente pela Serra do Caramulo e a nascente pelas Serras da Estrela e do Açor, 

confere-lhe vistas panorâmicas que permitem a leitura interdisciplinar de uma vasta e diversa paisagem. 

 

 
 

 
Figura 7.16 Aspeto da Paisagem da Quinta da Cerca. 

 
 

 

O parque ecológico municipal na área ocupada pela Quinta da Cerca teve como base um programa com 

várias valências: 

 

1. Uma Quinta Pedagógica, que recrie a ecologia da paisagem – prados de lima ( lameiros ); paisagem do 

“bocage”, sebes contínuas com base nos Quercus, árvores de frutos secos e vermelhos e um arboreto 

regional e nacional, com viveiros de esquilos; um pequeno rebanho misto, de ovelhas e cabras; 

estabulação de animais de tração, transporte e carga ( bois de lavoura e burricos ou machos ); 

recuperação e refuncionalização da casa de lavoura, com camarata e das casas das eiras; 

reconstrução da represa e moinho de água, com instalação de uma charca e de um observatório de 

aves. Áreas livres para a vida selvagem das espécies endógenas. Zonamento, para delimitar as áreas 

de intervenção e controlar a ameaça de incêndios e prever: Um jardim de plantas aromáticas e 

medicinais, com um centro de jardinagem. Um apiário. Uma queijaria. 

2. Um Parque de Jogos Didáticos, plurinuclear. Com um núcleo de jogos de risco calculado; um núcleo de 

jogos “naturalmente radicais”, incluindo os desportos de natureza; um núcleo de jogos de água; um 
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núcleo de astronomia; um núcleo de geologia; um núcleo de jogos de energias renováveis; um núcleo 

de jogos sonoros e musicais.  

3. Uma rede articulada de percursos pedonais, em animais e BTT. Com particular atenção à eliminação 

das barreiras arquitetónicas. 

4. Um Jardim de Lazer ( Jardim de Aromas para Invisuais ) e um Parque de Merendas. Que desempenhe 

as quatro funções atribuídas aos jardins públicos: uma função estética, de natureza organizada em 

meio urbano, associada às formas de arte; uma função conservacionista, da flora local, regional e 

nacional; uma função de regulação ecológica. Através de uma boa arborização de árvore que limpe e 

perfume o ar e funcione como abrigo faunístico; uma função de descompressão psicológica, através do 

jogo, das refeições partilhadas e do convívio entre as quatro gerações: as crianças, os jovens, os 

adultos, os idosos da terceira e quarta idade. 

5. Um Horto Municipal. 

6. Um Arboreto, com a Flora dos Lusíadas. 

7. Um Centro de Interpretação do Parque e da Região Circundante, entre as Serras da Estrela, do Açor e 

do Caramulo, dos Planaltos da Nave e do Alto Mondego, entre este Rio e o Dão. 

8. Um Circuito de Manutenção. 

9. Um Hotel Rural. 

10. Um Centro de Formação Tecnológica. Com a recuperação de técnicas tradicionais e Laboratório de 

plantas aromáticas. 

11. Um grupo de Casas de Turismo Rural. 

12. Um centro de Lavoura. Casa do caseiro. Adega. Recolha de alfaias. 

13. Um rebanho. 

14. Um apiário e uma queijaria. 

15. Floresta e pomares. 

16. Uma vinha de demonstração, e com um banco de espécies regionais. 

17. Um Santuário e Centro de Criação de Burros. Com uma finalidade utilitária, passeios de descoberta da 

natureza e de educação ambiental ( Ética Animal ). 

18. Núcleo de Arqueologia e Etnografia: Moinho ( Serração ) e lagar. 

 

 
Figura 7.17 Aspetos da Paisagem da Quinta da Cerca. 

 

As novas ações a implementar no Parque Ecológico da Quinta da Cerca inscrevem-se no programa de 

desenvolvimento sustentável do Parque, na sua componente de renascimento agrossilvo-pastoril.  
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J. E q u i p a m e n t o s  C u l t u r a i s  

 

 

Nos últimos anos, consequência da evolução da sociedade portuguesa, construíram-se no país um número 

considerável de equipamentos culturais que vieram enriquecer a vida nas cidades e a oferta cultural das 

regiões, permitir o acesso ao conhecimento e à diversidade da criação artística. 

 

Incentivar e viabilizar a formação de públicos da cultura constitui, desde há alguns anos, um vetor cada vez 

menos secundário nos universos políticos das autarquias portuguesas. 

 

O concelho de Nelas possui uma série de equipamentos de índole cultural, o que proporciona o acesso à 

cultura e informação da população concelhia. Além disso, a autarquia concretiza, ao longo do ano, uma 

multiplicidade de dinamizações, tentando sempre manter o equilíbrio entre a aquisição de novos conceitos 

culturais pelos munícipes e o respeito pela sua “cultura” própria, para que caminhando para um mundo 

cada vez mais globalizado, não se perca aquilo que nos distingue das populações dos restantes 

concelhos. 

 

A face mais visível da promoção cultural da Autarquia está nos espaços de acesso público, como seja a 

Biblioteca Municipal António Lobo Antunes, e nos grandes eventos recreativos e culturais, como seja o 

Carnaval de Nelas e o conhecido Carnaval de Canas de Senhorim, as Festas do Município, a Festa da 

primavera, a Feira Medieval. Como Coração da região Demarcada dos Vinhos do Dão, a Câmara 

Municipal, promove em setembro a reconhecida Feira do Vinho do Dão. 

 

J . 1 .  Bibl ioteca Municipal  António Lobo Antunes  

 

A Biblioteca Municipal António Lobo Antunes tem um papel essencial na preservação da qualidade de vida 

nos aspetos educativo, informativo, científico e cultural dos munícipes. Tal contributo efetiva-se através da 

Biblioteca enquanto agência multifacetada de informação, educação e cultura, complemento ao sistema 

educativo formal e um importante suporte à educação em tempo parcial. 

 

Tem uma missão preponderante ao nível da aquisição de hábitos de leitura na população e no 

fornecimento de informação em diversas temáticas e nos mais variados suportes, incluindo as novas 

tecnologias. Procura ainda promover o conhecimento e o apreço pelas artes, pela herança cultural e pelo 

património e história local. Neste sentido, a Biblioteca Municipal ao oferecer uma panóplia de serviços e 

atividades responde às necessidades de uma sociedade cada vez mais exigente 

 

A biblioteca fornece a todos os utilizadores os seguintes serviços: acesso a um fundo documental de 

43000 documentos, empréstimo domiciliário, catálogo informatizado, leitura de presença, visionamento de 

filmes, audição de cd’s, consulta multimédia, acesso à internet, entre outros. 
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J . 2 .  Cineteatro Municipal  de  Nelas  

 

O Cineteatro de Nelas exibe todos os fins-de semana sessões de cinema e alberga, pontualmente, outras 

atividades de índole cultural. Possui 1 sala com capacidade para 200 pessoas, um parque de 

estacionamento exterior e acesso para deficientes. 

 

J . 3 .  Escola  Munic ipal  de Música  

 

Consciente da importância da música na formação cívica e social de cada indivíduo, a Câmara Municipal 

de Nelas disponibiliza, a todos, um espaço junto ao Cineteatro Municipal de Nelas para aprendizagem de 

música e de educação para a musicalidade e sonoridades.   

 

J . 4 .  Espaço Internet  de Nelas  

 

A funcionar num espaço do Cineteatro, o Espaço Internet oferece um serviço gratuito a toda a população, 

de utilização de computadores para acesso à internet, realização de trabalhos escolares e profissionais, 

etc. O Espaço Internet dispõe de: 7 computadores, 2 lugares para ligação de portáteis, impressora, 

scanner. 

 

Como espaço de apoio ao uso da Internet contempla uma vertente pedagógica, dinamizada por ações 

específicas e de sensibilização que visam o aproveitamento, a utilização e a apropriação plena das TIC’s 

pelos munícipes. Tem como objetivos também propiciar o aproveitamento das oportunidades resultantes 

do uso e domínio das TIC’s, promover a igualdade de oportunidades e melhorar a qualidade de vida da 

população local, designadamente daqueles com necessidades especiais e carências específicas, assim 

como favorecer a valorização pessoal e social. 

 

J . 5 .  Edif íc io Mult iusos de Nelas  

 

O Edifício Multiusos de Nelas é um equipamento localizado na Praça do Município que alberga vários 

serviços e possui um leque amplo de valências. Atualmente as suas instalações são ocupadas por uma 

série de serviços administrativos, nomeadamente a Junta de Freguesia de Nelas, os serviços educativos e 

os serviços sociais da Câmara, e a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.  

 

As instalações também são utilizadas numa ótica cultural já que possui um anfiteatro com capacidade para 

cerca de 200 pessoas, onde se realizam diversos eventos, além de acolher o Arquivo Municipal de Nelas. 

 

J . 6 .  Arquivo Municipal  

 

O Arquivo Municipal de Nelas localiza-se no Edifício Multiusos no 3.º piso. O Arquivo Municipal de Nelas 

pretende constituir-se como um serviço público que salvaguarde a memória coletiva, as tradições e 

costumes de um povo no sentido de organizar, tratar e disponibilizar o espólio documental. 
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Desde 2006, o Arquivo Municipal de Nelas tem desenvolvido um esforço por organizar a documentação 

acumulada das diversas secções administrativas e por tratá-la convenientemente de acordo com as 

práticas da arquivística moderna. Este trabalho está a dar os primeiros frutos: melhor acesso aos 

documentos; mais celeridade nas respostas aos munícipes e cidadãos em geral; correta conservação, 

limpeza e acondicionamento da documentação histórica e sua posterior disponibilização para consulta. A 

secção de obras particulares é um dos serviços que tem toda a documentação organizada e já disponível a 

todos os munícipes. A celeridade nas respostas a documentos solicitados é deveras maior e podem já ser 

consultados processos de obras particulares desde o ano de 1948 até à atualidade 

 

A digitalização, que consiste na transposição dos dados em suporte de papel ou audiovisual para suporte 

digital, passa também por ser um dos objetivos a implementar no serviço de Arquivo da Câmara Municipal 

de Nelas, já que irá permitir uma maior facilidade no acesso aos documentos e uma maior abrangência na 

consulta dos mesmos. 

 

J . 7 .  E q u i p a m e n t o s  C u l t u r a i s  P r o p o s t o s  

 
Ciente da sua posição enquanto promotora de manifestações culturais, sociais e desportivas, a autarquia 

procura dinamizar um alargado conjunto de atividades, dirigidas a diferentes públicos, contribuindo para o 

enriquecimento cultural de todos.  

 

Desta forma existe um conjunto de projetos de índole cultural que a Câmara Municipal de Nelas pretende 

levar a cabo, assim estejam reunidas as condições financeiras para o efeito. As grandes apostas a nível de 

dotação de equipamentos culturais são o Museu do Vinho do Dão em Santar e a Casa da Cultura de 

Canas de Senhorim. Estes projetos têm como positivo a promoção da diversidade e heterogeneidade dos 

equipamentos culturais pelo território concelhio já que se assiste a uma natural concentração destes na vila 

sede de concelho.    

 

J .7.1.  Museu do Vinho do Dão 

 

 
O futuro museu do Vinho do Dão terá efeito numa construção existente no Beco da Torre na Vila de 

Santar, Concelho de Nelas, adquirida pela Junta de Freguesia local. A antiga Bogaria do Rei onde se 

desenvolve este projeto, atualmente dada ao abandono, caracterizou-se em tempos por uma construção 

ligada à vida agrícola de depósito de alfaias e animais. O edifício é composto por um corpo principal todo 

em pedra aparelhada e anexa um telheiro em avançado estado de degradação. Definido 

programaticamente com aspeto de cariz social, educativo e cultural, este projeto integra as vertentes de 

espaço de exposição e contemplação da vida e passado de Santar. 

 

O programa do Museu do Vinho do Dão é composto por duas zonas de exposição, uma permanente e 

outra temporária, um bar e um restaurante de apoio ao funcionamento do Museu e ainda uma zona 

promocional dos produtos da Região do Dão. 
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Sendo o conteúdo extenso em relação ao espaço existente, o projeto apresenta uma agregação de alguns 

espaços envolventes, já adquirido pela Câmara Municipal. O projeto pretende uma boa acessibilidade a 

todos e por isso são propostas duas entradas para o Museu, uma pedonal privilegiando a entrada principal 

e uma outra feita por um acesso viário através da Rua Gago Coutinho. 

 

Visto que o terreno envolvente se encontra a uma cota superior à da Rua do Beco da Torre, propõe-se que 

a ampliação do edifício se faça de uma forma semienterrada, para que as entradas sejam feitas à mesma 

cota e se encontrem num átrio comum e ao mesmo tempo zona promocional. No edifício principal 

desenvolvem-se então as zonas de exposição e bar, oferecendo no piso superior um acesso a uma 

cobertura acessível. No novo corpo a erguer, funcionará o restaurante e todas as zonas de serviços e 

apoio ao Museu propondo-se ainda a realização de uma cobertura ajardinada de forma a integrar-se na 

paisagem. 

 

Figura 7.18 Projeto do Museu do vinho do Dão em Santar 

 

Fonte: www.cm-nelas.com, fevereiro 2013 

 
J .7.2.  Casa da Cultura de Canas de Senhorim 

 

A futura Casa da Cultura de Canas de Senhorim é um projeto que passa pela recuperação/ampliação de 

um espaço edificado emblemático (Casa do Frazão na zona histórica de Canas de Senhorim) para acolher 

e congregar as atividades artísticas e culturais desenvolvidas em Canas de Senhorim, conciliando 

diferentes valências que se encontram ao serviço do movimento associativo e da população. 

 

O projeto tem por objetivo albergar uma série de serviços e valências tais como uma biblioteca, um museu 

arqueológico, um auditório, bem como providenciar um espaço para as coletividades locais. 

 

Figura 7.19 Projeto da Casa da Cultura de Canas de Senhorim | Casa do Frazão 

  
Fonte: www.cm-nelas.com, fevereiro 2013 
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K.E q u i p a m e n t o s  A d m i n i s t r a t i v o s  

 

 
O concelho de Nelas é servido por uma série equipamentos da administração central e local, sendo locais 

geradores de dinâmica devido à influência de utentes que precisam aceder aos serviços aí prestados.  

 

Como equipamentos da administração central estão referenciados os seguintes equipamentos: 

↘ Tribunal de Justiça – localizado no Largo do Município em instalações da Câmara.  

↘ Conservatória do Registo Civil/Predial/Comercial 

↘ Cartório Notarial de Nelas 

 

Relativamente a equipamentos da administração local existem no concelho: 

↘ Câmara Municipal de Nelas 

↘ Juntas de freguesia de Aguieira, Canas de Senhorim, Carvalhal Redondo, Lapa do Lobo, Moreira, 

Nelas, Santar, Senhorim e Vilar Seco. 
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L.E q u i p a m e n t o s  d e  T r a n s p o r t e s  e  

C o m u n i c a ç õ e s  

 
 

Quanto a equipamentos de transportes o concelho de Nelas é servido por duas estações de caminho de 

ferro pertencentes à linha da Beira-Alta. 

↘ Estação de Nelas 

↘ Estação de Canas - Felgueira 

 

No que diz respeito a equipamentos de comunicações, atualmente o concelho possui no seu território duas 

estações de correios: 

↘ Estação de Correios de Nelas 

↘ Estação de Correios de Canas de Senhorim 
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M. O u t r o s  E q u i p a m e n t o s  

 

 
Existem no concelho de Nelas 2 mercados, o Mercado Municipal de Nelas e outro em Canas de Senhorim. 

Existe também um espaço vedado onde é realizada a feira mensal em Canas de Senhorim e na zona 

industrial de Nelas existe um mercado grossista. 

 

Comprovando a importância e a dimensão da cultura do vinho no Concelho de Nelas, que se afirma como 

Coração do Dão, localiza-se aqui o relevante Centro de Estudos Vitivinícolas do Dão. Este Centro, fundado 

em 21 de novembro de 1946, está localizado no prédio denominado Quinta da Cale, freguesia de Nelas e 

possui a área total de 10,985 ha. Em 1947, foram equacionados os "principais problemas a estudar no 

Centro, que se resumiam a: 

  Adaptação e afinidade de novas variedades de porta-enxertos;  

 Comportamento e adaptação das castas tradicionais e basicamente usadas pelos viticultores da 
Região;  

  Estudos ampelográficos de cada um dos complexos cavalo-garfo, tendentes a fornecer elementos 
para um melhor conhecimento das respetivas variedades;  

  Estudos enológicos dos mostos e vinhos produzidos, quer elementares, quer cotados em 
percentagens variadas, tendo sempre em vista a obtenção do melhor tipo, consagrado vinho do 
Dão;  

  Instalação dum campo de pés-mães de porta-enxertos e de talhões de enraizamento, para 
fornecimento das variedades mais indicados para a Região, em idênticas condições de solo e clima;  

  Estudo botânico das castas existentes na Região do Dão, iniciando a instalação duma coleção de 
todas as existentes". 

 
Estes ensaios ficaram a cargo da Estação Agrária de Viseu, que efetuava as respetivas vinificações na sua 

adega, em Viseu. Esta situação manteve-se até 1 de dezembro de 1958, altura em que lhe foi concedida 

autonomia administrativa. 

 

Em janeiro de 1978, efetuou-se o apetrechamento técnico-científico do Centro, ficando a partir dessa 

altura, integrado na Direção Regional de Agricultura da Beira Litoral. Entretanto, em maio de 1980, o 

Centro passa para a dependência do Instituto Nacional de Investigação Agrária ( I.N.I.A. ), passando, em 

1981, a ser incorporado na Estação Vitivinícola Nacional. 

 

 

   
Figura 7.20 Aspetos da Quinta do Cale. 
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Em 6 de junho de 1990, pelo Decreto-Lei n.º 184/90, o Centro de Estudos Vitivinícolas do Dão é 

novamente transferido para a Direção Regional de Agricultura da Beira Litoral, sendo-lhe conferido a 

categoria de Divisão, e integrada na Direção de Serviços de Vitivinicultura. 

 

Convém aqui referir que, a partir dessa altura, o Setor do Condicionamento da Cultura e Plantio da Vinha, 

até então sediado na Estação Agrária de Viseu, é também transferido para o Centro, o que vem trazer 

novas responsabilidades acrescidas. 

 

Na mesma altura, com os programas comunitários de apoio à reestruturação da vinha ( Reg. CEE n.º 2239, 

Programa Operacional - Reestruturação da Vinha e PAMAF - Melhoria das Estruturas Vitivinícolas ), mais 

volume de trabalho caiu sobre o Centro, embora se considere que tais medidas foram as mais acertadas, 

tendo em conta as especificidades técnicas que o mesmo possui, para levar a bom termo tais desafios. 

Nesse aspeto, a Vitivinicultura do Dão saiu beneficiada. 

 

Com a publicação de uma nova Lei Orgânica, em 2 de abril de 1993, ( Decreto-Lei n.º 96/93 ), o Centro, 

ainda com a categoria de Divisão, é integrado na nova Direção de Serviços de Experimentação então 

criada, com funções em tudo semelhantes às anteriormente definidas - Experimentação, Divulgação e 

Apoio Técnico aos Vitivinicultores. 

 

Entretanto, em 1997, surge nova lei Orgânica em 6 de maio desse mesmo ano ( Despacho Regulamentar 

n.º 15/97 ), que extingue a Divisão anteriormente existente, ficando agora apenas a ser mais uma unidade 

orgânica da recente criada Divisão de Vitivinicultura, que é integrada na Direção de serviços de Agricultura, 

da DRABL. Para assumir a sua gestão, foi nomeado um coordenador através do Sr. Diretor Regional de 

Agricultura da Beira Litoral ( Despacho 15/97 ), situação que se mantém até à presente data. 

 

Este Centro desenvolve a sua atividade nas seguintes Áreas de Trabalho: 

 
 Experimentação 

Reconhecimento, Caracterização e Conservação de Recursos Genéticos; Seleção da Videira; 

Condução da Vinha; Intervenções em Verde; Rega da Vinha; Porta-Enxertos; Formas de Condução; 

Proteção da Vinha - Cigarrinha Verde; Previsão antecipada da Produção; Tecnologias de Fabrico / 

Conservação de Vinho 

 

   
Figura 7.21 Aspetos da Quinta do Cale. 
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 Apoio à Vitivinicultura 

Ações de Divulgação, Demonstração e Formação; Distribuição de Material Vegetal; Análises 

Laboratoriais; Apoio Técnico 

 

 Ordenamento e Controlo Vitícola 

Aplicação Regional da OCM, no que respeita ao Potencial de Produção 

 

 Reestruturação da Vinha 

Emissão de pareceres técnicos para projetos AGRO (VITIS) 

 

Mais pormenorizadamente as principais áreas de trabalho consistem nas seguintes atividades: 

 

 Reconhecimento, Caracterização e Conservação de Recursos Genéticos de Vitis 

A Região do Dão apresenta um vasto património vitícola e esta linha de trabalho, iniciada em 1958, 

tem tido como objetivo identificar e caracterizar culturalmente as diferentes castas e posteriormente 

conservá-las em coleção. Muitos dos resultados obtidos têm sido publicados e são utilizados 

essencialmente no apoio à reconversão vitícola da região. No Centro existe uma área aproximada 

de 0,4 ha, onde se encontra instalada a coleção ampelográfica regional. 

 

 Seleção da Videira 

O Centro integrou a Rede Nacional de seleção da Videira em 1983, altura a partir da qual ficaram à 

sua responsabilidade todos os ensaios a decorrer na Região do Dão. O principal objetivo deste 

trabalho, é colocar à disposição da viticultura material vegetal das castas regionais com um 

potencial produtivo e qualitativo superior e em bom estado sanitário. Existem na região, em vinhas 

de viticultores, campos de seleção de 7 castas ( 5 tintas e 2 brancas ) e anualmente procede-se à 

distribuição à lavoura de cerca de 900 000 garfos de material proveniente de seleção. 

 

 Sistemas de Condução da Vinha 

Esta linha de trabalho engloba um conjunto de vários ensaios e é uma das principais a decorrer no 

Centro, pois em nosso entender é nesta área que a viticultura regional apresenta o maior número de 

problemas. Os primeiros ensaios iniciaram-se em 1958, mas foi a partir de 1989 que eles 

começaram a ter maior importância. Todos se têm desenvolvido nos diferentes campos 

experimentais do Centro e têm sido em grande parte apoiados financeiramente por projetos de 

experimentação. Podem-se destacar como principais os que se referem a sistemas de poda, carga á 

poda, formas de condução, porta-enxertos e intervenções em verde. 

 

 Proteção da Vinha 

Embora esta não seja uma área para a qual o Centro se encontre vocacionado, uma vez que não 

tem pessoal suficiente, iniciou no entanto, em 1996 um trabalho que visa conhecer a influência da 

casta e das formas de condução no desenvolvimento da praga cigarrinha verde, que a partir de 

1994 começou a criar problemas na região do Dão. 
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 Rega da Vinha 

O Dão é uma região em que fortes problemas de stress hídrico condicionam muitas vezes a 

qualidade do produto final. O estudo das estratégias de rega é no Centro considerado como uma 

linha de trabalho extremamente importante e prioritária, mas que devido à falta de condições 

materiais tem apenas sido aflorada. Pensamos que em 2003, ela se possa iniciar de uma forma 

mais concreta. 

 

 Previsão de Colheita 

A Região do Dão apresenta como uma das suas principais características a forte influência das 

condições atmosféricas, principalmente na fase de floração, no quantitativo da produção. Este facto 

leva a grandes oscilações anuais de produção na região. O conhecimento antecipado desse 

parâmetro, logo após a floração, permite uma melhor organização do setor. O trabalho de previsão 

de colheita foi iniciado na região em 1990 e apoia-se no conhecimento do teor de pólen na 

atmosfera e nas condições climáticas durante a floração. 
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N.S í n t e s e  d a  P r o g r a m a ç ã o  d e  

E q u i p a m e n t o s  

 

 

Ao longo do deste documento foi tendo lugar a caracterização dos vários equipamentos de uso coletivo 

presentes no Concelho de Nelas. Em cada uma das tipologias estudadas foi-se seguindo uma metodologia 

de análise que passava por uma caracterização qualitativa e qualitativa das suas instalações, frequências 

e/ou taxa de ocupação e serviços e estruturas complementarem de apoio, limitados no entanto aos dados 

disponíveis. 

 

Complementarmente, procurava-se a cada instante uma análise com caráter prospetivo, isto é, 

caracterizando o existente e comparando-o com os valores de referência, avaliando o seu grau de 

adequação ou desadequação às atuais exigências de funcionamento impostas pela vivência do nosso 

tempo, procurando sempre que possível pistas para a adequação das redes. 

 

Este último capítulo pretende assim congregar essas pistas prospetivas naquilo que se constitui como as 

principais propostas no âmbito da programação de parte da rede de equipamentos do concelho de Nelas.  

 

N.1 .  Equipamentos Escolares  

 

Como já se referiu, o concelho de Nelas tem a sua Carta Educativa devidamente homologada desde 2008, 

sendo entendida, a nível municipal, como o instrumento de planeamento e ordenamento prospetivo de 

edifícios e equipamentos educativos a localizar no concelho, de acordo com as ofertas de educação 

formação que seja necessário satisfazer, tendo em vista a melhor utilização dos recursos educativos, no 

quadro do desenvolvimento sócio demográfico de cada município. (artº10.º do Decreto-Lei n.º 7/2003, de 

15 de janeiro). 

 

No ponto referente à análise dos equipamentos escolares foi-se chamando a atenção para especificidade 

da constituição e manutenção da sua rede de estabelecimentos de ensino, nomeadamente quanto aos 

níveis escolares mais baixos, tratando-se de indivíduos com idades muito jovens e de crianças, onde se 

tem que atender a princípios de grande proximidade, por uma lado realçando aspetos físicos, mas também 

integrando aspetos que têm que ver com a complementaridade social da presença destes equipamentos 

nos aglomerados. 

 

De acordo com os princípios de reestruturação da rede escolar, referindo-se sobretudo ao ensino básico, 

englobando os vários ciclos de ensino, procura-se atender a uma racionalização de espaços e de sinergias 

entre os vários estabelecimentos, procurando integrar níveis de ensino compatíveis num mesmo 

estabelecimento. 
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Ainda que tal seja algo que se pode tentar obter, a realidade do concelho de Nelas mostra uma rede 

escolar constituída por um conjunto de pequenas escolas, na sua maioria apenas dedicadas a um ciclo de 

ensino. 

 

Resumidamente, e por ciclos de ensino, no caso dos estabelecimentos de ensino pré-escolar identificaram-

se duas situações genericamente problemáticas: 

 Exiguidade de espaço, quer na área de construção, quer na área de terreno: Senhorim  

 

Em condições não muito favoráveis ao seu funcionamento normal, encontra-se o Jardim de Infância de 

Senhorim, para os quais se propõe o seu funcionamento em novas instalações, dadas as deficiências e os 

problemas das atuais. 

 

Quanto ao 1.º ciclo do ensino básico: 

 o parque escolar é constituído por alguns edifícios com idades bastante avançadas, sendo este fator 

de grande relevância porquanto é necessário atender a cuidados específicos no sentido de manter 

as instalações com padrões de manutenção elevados e conservação adequadas, por forma a 

garantir que não se desadequam às atividades e padrões de exigência atuais. 

 estes estabelecimentos encontram-se apetrechados em infraestruturas e serviços de apoio, é 

importante incrementar os funcionamentos em rede e definir programas de atividades desportivas, 

culturais, e de recreio e de lazer, fazendo uso coordenado dos equipamentos públicos disponíveis, 

nomeadamente a utilização dos equipamentos desportivos ( polidesportivos, pavilhões, piscinas, 

etc. ) e culturais ( biblioteca, teatro, espaço internet, etc. ), rentabilizando assim investimentos e 

infraestruturas existentes, e evitando intervenções redundantes e não funcionais por defeito. 

 existem carências ao nível das pequenas intervenções em termos de conservação dos edifícios e 

também em termos de dotação dos seus equipamentos. Algumas escolas referem necessitar de 

vários arranjos dos quais se destacam pinturas, iluminação, verificação de portas e janelas, 

melhoramento das instalações sanitárias, e melhoramento das instalações elétricas, havendo ainda 

referências para o arranjo dos espaços exteriores. 

 

N.2 .  Equipamentos Desport ivos  

 

Nos anos mais recentes tem-se investido na criação e qualificação de equipamentos desportivos no 

Concelho de Nelas. Em termos genéricos, quanto às áreas globais no concelho, o balanço, como foi 

apontado é positivo. Carece entretanto de ajustamentos, quer na superfície de planos de água, quer na 

distribuição territorial de alguns equipamentos. 

 

O princípio guia que norteia estas recomendações é o de preencher os critérios de programação e 

dimensionamento recomendados, mas de uma forma adaptativa à realidade concelhia. Isto é, tem-se em 

atenção a característica do sistema urbano concelhio e as morfologias de povoamento, no sentido de 

proporcionar recomendações com senso de equidade territorial, procurando o equilíbrio da rede, seja na 
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distribuição equitativa em quantidade ( tendo em atenção os critérios de programação ), seja em termos da 

diversificação da oferta ( de proporcionar diferentes equipamentos desportivos para a prática de 

modalidades várias ). Também num sentido de procurar um equilíbrio do sistema urbano municipal. 

 

N.2.1.  Instalações Desportivas de Base / Formativas 

 

No âmbito das instalações desportivas de base / formativas, e no que se refere aos campos de jogos, 

verifica-se que existe uma predominância e um certo excesso nas áreas relativas aos grandes campos de 

jogos. Sugere-se a transferência do enfoque destes grandes campos de jogos para a dotação de pequenos 

campos de jogos ( polidesportivos e campos de ténis ). 

 

Resumidamente, quanto aos campos de jogos sugere-se: 

 Grandes Campos de Jogos 

A manutenção, em termos de dotação de equipamentos de apoio e conservação das atuais 

infraestruturas, e eventualmente desistência de equipamentos manifestamente inutilizados e 

supérfluos; 

 Pequenos Campos de Jogos 

Dotação de infraestruturas de apoio, manutenção e conservação nos existentes. 

 

No que se refere a pavilhões e salas de desporto, existem 2 pavilhões escolares e um pavilhão municipal. 

Na caracterização efetuada, a recomendação utilizando os valores de referência aponta para 5. Entende-

se que talvez este número seja em demasia, não deixando aqui de se sugerir a criação de um novo 

pavilhão desportivo, desta feita em Canas de Senhorim, permitindo para uma maior oferta e ainda para o 

equilíbrio do sistema urbano. 

 

O concelho de Nelas detém uma atribuição de superfície de plano de água coberto inferior ao 

recomendado. Tal como acontece com a situação dos pavilhões desportivos, também neste ponto relativo 

às piscinas cobertas, indica-se a dotação de uma nova piscina coberta em Canas de Senhorim. 

 

Finalmente julga-se que existe uma situação desadequada, em virtude da aposta nos Grandes Campos de 

Jogos. Sugere-se aqui que essa aposta deve ser alterada em favor da dotação de espaços de pequenos 

campos de jogos, suscetíveis de uma maior utilização e adaptados a um conjunto superior de 

modalidades, para além de necessitarem de menos praticantes em simultâneo, adequando-se a estes 

pequenos aglomerados de baixa densidade, para além de permitirem outras manifestações socioculturais. 

Por outro lado, dadas as suas menores dimensões enquadram-se mais facilmente no tecido urbano. 

 

N.3 .  Equipamentos de Saúde  

 

 
A nível de dotação de equipamentos de saúde o concelho responde satisfatoriamente às recomendações 

programáticas da DGOTDU, 2002, quanto à existência de um centro de saúde de abrangência concelhia, 

possuindo igualmente 3 extensões de saúde em Carvalhal Redondo, Santar e Canas de Senhorim o que 
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configura um quadro positivo a nível de cobertura do território deste tipo de equipamentos de saúde, 

vocacionados para uma maior proximidade à comunidade. 

 

Este fato não invalida no entanto eventuais carências a nível de recursos humanos e materiais, 

nomeadamente no que concerne à manutenção das instalações de saúde. 

 

N.4 .  Equipamentos de Prevenção e Segurança Públ ica  

 

N.4.1.  Guarda Nacional Republicana 

 

Das informações obtidas através dos inquéritos realizados, conclui-se que em ambos os postos territoriais 

da GNR presentes no concelho de Nelas, os efetivos são insuficientes para as atividades quotidianas, e as 

suas instalações não estão adequadas para albergar os seus atuais membros. 

 

Faltam espaços de apoio e de entretenimento, de formação, e mesmo as casernas necessitam de 

intervenções para um melhor conforto dos agentes. Ao nível da estrutura dos postos, é indicada a falta de 

espaços, nomeadamente para parque exterior de estacionamento de veículos ilícitos. 

 

Sugere-se uma melhor atenção para a reestruturação, conservação e manutenção das instalações afetas a 

esta força de segurança, bem como ao nível dos seus equipamentos de apoio. De uma forma mais 

premente indica-se a disponibilização de espaços para albergar o parqueamento dos veículos ilícitos. 

 

N.4.2.  Corporações de Bombeiros 

 

As corporações de bombeiros existentes no concelho de Nelas, encontram-se em instalações novas ou 

recuperadas/ampliadas tendo como base os critérios de programação e de dimensionamento da DGOTDU. 

 

N.5 .  Sol idar iedade e Segurança Social  

 

O município de Nelas tem nas suas associações e IPSS o sustentáculo de uma série de respostas sociais. 

 

Constatou-se que a capacidade das várias respostas sociais é, atualmente, superior à procura. 

 

Se atendermos ao crescente envelhecimento da população, é possível perspetivar a necessidade de 

as instituições virem a reforçar a sua capacidade de oferta ou mesmo de construir novos centros de 

dia e lares de idosos. Face ao envelhecimento da população o serviço de apoio domiciliário possibilita a 

permanência das pessoas nas suas residências e por conseguinte integradas na sua comunidade e seio 

familiar, ao invés da sua institucionalização em lares, proporcionando um incremento das suas condições 

de vida.  

 

 

 


