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A. O b j e t i v o s  

 

 

O principal objetivo desta abordagem é desenvolver uma análise às formas e estruturas de povoamento 

concelhias, de modo a garantir um enquadramento capaz de melhor sustentar as estratégias de 

desenvolvimento propostas pelo Plano, considerando as especificidades locais em função das 

diversidades que compõem o Concelho de Nelas. 

 

A análise que se segue, procura informar as decisões ao nível do ordenamento do território com o objetivo 

de consolidar e justificar as opções para o Planeamento Municipal. 

 

Constituindo um ponto de partida para o processo de desenvolvimento da análise das formas do território e 

do relacionamento interlugares e interfreguesias, define-se como um dos suportes da estratégia de 

planeamento a implementar ao nível da organização, da função e da hierarquia dos aglomerados. 

 

O conhecimento da estrutura urbana do concelho, respetivos tipos de povoamento e as suas dinâmicas de 

desenvolvimento, permitirá, ainda, construir um modelo de estruturação que, para além de equacionar as 

atuais condições de desenvolvimento concelhio, permita perspetivar as conjunturas de transformação 

futuras, invertendo ou controlando as tendências existentes. 

 

Efetivamente, compreender a dinâmica de cada um dos aglomerados, é fundamental para avançar com 

propostas credíveis e ponderadas que os clarifiquem enquanto estrutura urbana e como elementos de um 

quadro territorial mais complexo compatibilizado com o suporte natural, razão primeira da sua identidade. 

 

O melhor conhecimento desta realidade permitirá, no âmbito do Plano Diretor Municipal, propor medidas 

de desenvolvimento que respeitem valorizando as qualidades locais: 

1. Apreender a imagem do território e identificar as estruturas que sustentam o seu funcionamento. 

2. Apresentar uma visão baseada na leitura do processo evolutivo que conduziu à sua forma atual e 

das dinâmicas existentes no terreno. 

3. Identificar os princípios morfo-tipológicos e os tecidos urbanos que estruturam os diferentes 

aglomerados de modo a sustentar as novas proposta do Plano. 

4. Contribuir para a valorização do Sistema de Espaços Coletivos identificando as áreas prioritárias a 

consolidar como eixos estruturantes de desenvolvimento. 

5. Criar indicadores relativos à ocupação e usos do solo, edificação e desenho do espaço público, e 

definir critérios urbanísticos de regulação, ao nível da intensidade de uso do solo, edificabilidade e 

equidade no que respeita à capacidade edificatória, que permitam orientar o Plano no sentido de 

uma gestão urbanística operacional. 
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B. H i e r a r q u i a  V i á r i a   

 

 
O grau diverso de desenvolvimento social, económico e cultural das populações está, em grande parte, 

associado à qualidade e eficiência do seu sistema de acessibilidades como consequência direta da forma 

como se efetua a circulação de pessoas, bens e serviços. 

 

A definição concreta de uma Hierarquia Viária, além da função regularizadora dos fluxos existentes e 

previsíveis, permite estruturar o desenvolvimento e a ocupação urbana, apresentando-se, antes de tudo, 

como um elemento fundamental de organização do espaço. 

 

Analisando o concelho de Nelas, poder-se-á afirmar que, de um modo geral, que este encontra-se 

suficientemente servido por vias de comunicação de caráter externo. Tal situação acontece porque as 

áreas do Concelho que apresentam uma maior ocupação e onde se encontram implantadas a maior parte 

das atividades, ou seja, as áreas que maior tráfego geram, são servidas por poucas acessibilidades 

externas, o que implica um aumento de tráfego automóvel, no interior das populações. 

 

As condições de acessibilidade são igualmente razoáveis nas ligações entre lugares mais afastados, 

havendo um reduzido tráfego automóvel.  

 

Beneficiando assim de uma boa ligação externa extraconcelhia, regional e nacional, por meio da atual via-

férrea – linha da Beira, poderá ainda melhorar esta sua acessibilidade externa, com continuação do IC 12, 

que termina atualmente em Canas de Senhorim, alguns quilómetros depois de entrar no concelho, estando 

previsto um troço que irá ligar à A25, e com a construção do IC37.  

 

Desta breve análise decorre uma proposta de hierarquização viária, encontrando-se definidas na Planta de 

Ordenamento e no Regulamento as suas características e condicionantes nas diferentes vias, sendo para 

o efeito estabelecidas as seguintes categorias de vias: 

 
1.Vias Coletoras; 

2.Vias Distribuidoras Principais; 

3.Vias Distribuidoras Secundárias; 

4.Vias de Distribuição / Acesso Local. 

 

1. Vias Coletoras – correspondem a vias de atravessamento unicamente destinadas ao serviço 

das deslocações de média e longa duração de ligação entre as zonas urbanas que representam os 

mais importantes polos de geração e atração de tráfego. Estabelecem as ligações de maior 

interesse a nível regional e asseguram a ligação entre a rede nacional fundamental e os centros 

urbanos de influência concelhia ou supra - concelhia mas infra -distrital. Como Vias Coletoras 

referem-se o IC12 e IC37. 
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O IC 12 – Itinerário Complementar nº12 (Existente e Prevista) é uma via integrante da rede 

nacional complementar, cujo seu traçado é estabelecido entre Mira (IC1) e Mangualde (A 25), com 

pontos intermédios, em Anadia (IP 1), Mortágua, Santa Comba Dão, Carregal do Sal e Nelas. 

 

O IC 37 – Itinerário Complementar nº 37 (Previsto): este futuro itinerário irá percorrer no seu todo 

o concelho, de noroeste a sudeste, passando por Nelas, e interligando Viseu a Seia (IC7). 

 

2. Vias Distribuidoras Principais – são vias estruturantes a nível Concelhio que garantem um 

elevado nível de serviço pelo que estabelecem ligações aos principais pontos geradores de tráfego. 

Estas Vias permitem as ligações às vias da rede nacional e aos Concelhos vizinhos, garantem a 

fluidez e capacidade de tráfego e constituem as principais entradas e saídas do Concelho na sua 

ligação com os aglomerados envolventes. 

 

Esta Rede de Vias Distribuidoras Principais do concelho em análise compreende a EN 234 

desclassificada, que atravessa o concelho e faz a ligação a Mangualde e consequentemente à 

A25, a variante à EN 234 desc., EN 231 desclassificada que faz a ligação a Viseu, ex- EN 231-2, 

ex- EN329-2 e ER 231-2 que estão sob a jurisdição do Municipio. 

 

Entre todas estas vias salientam-se a EN 234 e EN 231, ambas desclassificadas mas que se 

encontram contudo sob jurisdição de EP. 

 

3. Vias Distribuidoras Secundárias: Não Obstante o nível de serviço inferior às Vias 

Distribuidoras Principais, no que respeita à velocidade de circulação média e à fluidez de trânsito, 

permitem estabelecer as ligações entre os principais aglomerados urbanos do concelho. Estas vias 

correspondem à Variante Nelas/Moreira (prevista), EM 595, EM 641, EM 642, EM 642-1, EM 643 

e a EM 644.  

 

De entre as quais refere-se a importância da EM 643 e EM 642 na hierarquia viária, pelo que 

asseguram a acessibilidade a Nelas e freguesias de Carvalhal Redondo, Aguieira e Canas de 

Senhorim.  

 

Igualmente, a EM 595 revela-se essencial quanto à acessibilidade da freguesia de Moreira a 

Santar. 

 

4.Vias de Distribuição / Acesso Local: Sendo as únicas vias que permitem o acesso entre as vias 

de hierarquia superior e algumas freguesias, estas correspondem a uma extensa rede de caminhos, 

de acessos a propriedades e explorações agrícolas e florestais, e rede de arruamentos locais aos 

aglomerados. Dada a especial atenção à circulação dos peões e por se coadunar com as 

atividades de ordem social, nestas vias a velocidades de circulação é muito reduzida.  

 

Como vias de Distribuição Local, referem-se o CM 1437, o CM 1470, o CM 1471, o CM 1473 e o 

CM 1475. 
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C.T i p o s  d e  P o v o a m e n t o  

 

 

Em termos genéricos podemos encontrar dois tipos básicos de povoamento: o povoamento linear (“a 

ocupação urbana estrutura-se ao longo das vias”) e o povoamento nucleado (“nucleações e malhas 

urbanas relativamente densificadas e contidas no território”).  

 

Obedecendo, contudo, a formas de apropriação de ocupação muito diferenciados, este dois tipos de 

povoamento, muitas vezes, convivem e confundem-se. Esta situação, decorrente da evolução e expansão 

dos aglomerados, é confirmada em nucleações e malhas urbanas, relativamente densificadas e contidas 

no território, que têm vindo a degenerar num povoamento linear. 

 

Na categoria do povoamento nucleado, podemos ter o caso da nucleação primária (“deriva da importância 

que determinados cruzamentos assumem na estrutura, onde se materializam largos ou praças, que 

concentram algumas funções de apoio à coletividade”), e a nucleação urbana (“que se caracteriza por um 

lado, pela presença de uma estrutura claramente urbana, composta por quarteirões, ruas, praças, 

avenidas, tipologias multifuncionais e, por outro, com a existência de funções ligadas ao setor terciário e 

equipamentos de caráter social e lúdico”). 

 

Relativamente à subcategoria de nucleações urbanas, embora os núcleos urbanos dos aglomerados deste 

concelho não sejam claramente evidentes e não assumem grandes dimensões, com expansões que se 

processaram, nestes últimos anos, de uma forma mais linear, referem-se a existência de povoamentos que 

assumem estas particularidades. Nelas e Canas de Senhorim obedecem a padrões de nucleação urbana. 

 

Na categoria linear podemos ter duas situações distintas: o linear contínuo ( a ocupação desenvolve-se de 

forma sistemática ao longo das principais estradas e tende a ocupar a rede de caminhos rurais ) e o linear 

descontínuo (“a ocupação das vias restringe-se a extensões relativamente contidas e delimitadas no 

território”). 

 

Dentro destas duas categorias, o povoamento poderá ainda ser disperso (“a ocupação urbana não é 

submetida a uma implantação mais disciplinada e ordenada, há uma dispersão pelo território, um disperso 

ordenado”), ou concentrado (cujo povoamento nucleado tem vindo atualmente a crescer segundo uma 

forma linear). 

 

A metodologia da análise dos tipos de povoamento baseou-se na sistematização de uma série de 

invariáveis que permitem uma correta formulação de cada tipo. Foram selecionados vários níveis de 

fatores, que possibilitam a caracterização da forma urbana e se adequam às especificidades das formas de 

povoamento existentes no concelho. 

 

O 1.º nível de fatores refere-se à estruturação básica do território em termos de povoamento, isto é, as 

grandes unidades de ocupação urbana –“aglomerados ou estruturas lineares”. Para o seu estudo foram 
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considerados: características físicas do território, como fatores condicionantes do uso do solo e da sua 

organização espacial, níveis de acessibilidade, dinâmicas e os processos de crescimento. 

 

O 2.º nível constitui uma abordagem mais circunscrita à forma urbana, correspondente à avaliação do 

modo como a rede viária local gera malha urbana; à identificação dos tipos de malha presentes em cada 

tipo de povoamento; e a forma como a malha é organizada e se processa a associação dos lotes. 

 

O 3.º nível incide sobre as formas de nucleação, que se referem simultaneamente à estrutura das grandes 

unidades de ocupação urbana e à forma de organização desses espaços nucleados. 
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D. C o n c l u s ã o  

 

 

A análise das estruturas de povoamento elaborada demonstrou a relação intrínseca entre as formas de 

povoamento, o território de suporte e as condições de desenvolvimento urbano, essencialmente definidas 

pelos níveis de acessibilidade. 

 

As condicionantes podem ser de ordem local ( morfologia física do território ) e de ordem extralocal ( as 

próprias dinâmicas de crescimento urbano ). As implicações destes dois tipos de condicionantes sobre o 

povoamento são bastante diferenciadas. As condicionantes morfológicas determinam as formas de 

ocupação, sobretudo na fase de formação e fixação dos tipos; mas tendem a ser ultrapassadas em 

situações de forte pressão construtiva numa fase mais recente do crescimento, em que as dinâmicas 

tendem a sobrepor-se sobre as condicionantes do território. 

 

Efetivamente, a distribuição dos tipos de povoamento no território concelhio evidencia uma certa 

convergência entre as formas de ocupação, as condicionantes morfológicas do território e a espacialização 

das dinâmicas de desenvolvimento urbano. 

 

A forma de organização do concelho de Nelas encontra-se fortemente marcada pelas acessibilidades. A 

ocupação do território é mais ou menos uniforme, sendo que a EN 234 desclassificada e a linha de 

caminho de ferro, foram determinantes no crescimento dos dois aglomerados mais fortes: Nelas e Canas 

de Senhorim para oeste, sendo que os lugares mais a este são mais dispersos e marcados pela 

morfologia, como é o caso de Senhorim.  

 

À sede do concelho cabe a dominância física e funcional. Os restantes povoados assumem-se 

dependentes, com características tanto mais rurais quanto mais periféricos ou menos influentes forem. No 

entanto a Freguesia de Canas de Senhorim é exceção porque possui uma maior autonomia em 

relativamente as restantes freguesias do concelho. 

 

O uso e ocupação do solo assentam na estrutura viária e a distribuição da população e a sua densidade 

por freguesia determina os serviços existentes assim como as formas e as cargas de ocupação do solo. 

 

Uma das conclusões a retirar é ser a necessidade de recuperação dos tipos de povoamento existentes, 

contrariando a sua tendência natural de se tornarem lineares, resolvendo os seus principais problemas e 

as insuficiências de estruturação. 

 

Para tal, torna-se importante que a autarquia crie as condições necessárias para o desenvolvimento dos 

aglomerados com menos capacidade de atração da população. Sendo a acessibilidade um importante fator 

de desenvolvimento, a melhoria da rede viária municipal poderá potenciar a fixação da população em 

zonas até agora menos favorecidas. Também a promoção e venda, a preços controlados, de áreas 

urbanizadas poderá concorrer para atingir o mesmo objetivo. 
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Outra ação a desenvolver, para a generalidade do concelho, deverá ser a recuperação e a acentuação das 

formas de nucleação primária existentes que permitem criar uma imagem mais urbana e consolidada do 

povoamento nuclear. Atualmente, ao nível socioeconómico, o concelho depende integralmente da sua 

sede. Esta dependência funcional provoca uma clara perda da população mais periférica, para a vila de 

Nelas ou para outros concelhos. 
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E. F i c h a s  d e  C a r a c t e r i z a ç ã o  
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E .1 .  Aguieira  

 

 

 

Localização 

 

Localiza-se a Poente de Nelas e é limitada a Norte 

pela freguesia de Moreira e Carvalhal Redondo, a 

nascente por Carvalhal Redondo, a poente pelo 

concelho de Carregal do Sal, e a sul pela freguesia de 

Canas de Senhorim. 

 

Aguieira tem como principais acessos e eixos 

estruturantes, que garantem a ligação desta freguesia 

aos principais itinerários e centros urbanos da região, 

a EM 642 que liga a Aguieira a Carvalhal e a 

EM 642-1 que liga a Aguieira à Freguesia de Canas de 

Senhorim e ao Pisão. 

 

Os arruamentos internos do aglomerado convergem 

no Largo da Igreja com a EM 642 e a EM 642-1. 

 

 

Caracterização 

 

Esta freguesia, com 551,35 ha, é servida pela Rede 

Municipal de Estradas e tem ligações, quer à sede de 

concelho, quer às freguesias circundantes. 

 

Estamos perante um povoamento cujas suas origens 

têm base num povoamento linear contínuo, no qual a 

igreja assume uma grande importância, como 

centralidade e como grande espaço de apoio à 

coletividade, resultando do cruzamento de alguns 

caminhos e acessos locais. 

 

Na zona mais antiga deste povoamento verificam-se 

alguns quarteirões não muito definidos, com perímetro 

 

 

 

irregular, definidos por caminhos e com escassez de 

ocupação sobretudo a norte e sudeste. 

 

Podemos dizer que estes povoamentos se aproximam 

de uma ocupação nuclear primária, em que a Igreja 

representa o maior espaço público, contribuindo para 

a existência de uma centralidade bem marcada, 

embora seja um elemento relativamente recente, 

dotado de um generoso espaço público envolvente. 

 

A malha urbana é de cariz rural e incipiente, excluindo 

o local acima mencionado, possui poucos lugares 

característicos de um povoamento nucleado como o 

largo ou a praça. É percetível o crescimento do 

povoamento de forma mais dispersa em direção à 

freguesia de Carvalhal Redondo e Canas de 

Senhorim, aproveitando as vias municipais para o 

efeito.  

 

No restante território da freguesia, o crescimento 

urbano processar-se-á pela ocupação de terrenos 

vagos continuando a seguir o modelo linear, embora 

apresentando um caráter mais consolidado. 

 

 

 

 

 



08. formas  e  estruturas  de  povoamento  |   plano  diretor  municipa l  de  nela s 

 lugar  do  plano ,  gestão  do  terr itório  e  cultura  |   8.12 

Pov oamen t o d e  Ag ui e i ra   

 

Pla nt a  Gera l  

( c om Red e  V i á r i a ,  M or f o l og i a  e  Cons t rução )  

 

Const rução  

 

Red e Viá r ia  

 

Morfo log ia  
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E .2 .  Canas de Senhorim 

 

 

Localização 

 

Localiza-se a Sudoeste da vila de Nelas e é limitada a 

Sul pela freguesia de Lapa do Lobo e a Norte pela 

freguesia de Aguieira, a nascente pelo Rio Mondego e 

o Concelho de Oliveira do Hospital, e a Poente pelo 

concelho de Carregal do Sal. 

 

 

Caracterização 

 

A freguesia de Canas de Senhorim possui maior área 

relativamente à sede do concelho com 2545 ha, o seu 

desenvolvimento foi marcado por algumas 

condicionantes viárias. É servida pela Rede Municipal 

de Estradas, pela EN 234 desclassificada, bem como 

pela linha de caminhos de ferro. 

 

A vila e sede freguesia teve origem num povoamento 

nuclear primário.  

 

E, efetivamente, tal situação se verifica pelo que se 

identifica neste aglomerado um núcleo mais marcado 

que claramente originou o desenvolvimento do 

povoado.  

 

Atualmente, esta vila apresenta uma estrutura de 

caráter bastante urbano, onde já se denotam alguns 

quarteirões, ruas, avenidas, alguns equipamentos 

sociais e outras tipologias. 

 

O crescimento do povoamento ficou demarcado pela 

linha de caminhos de ferro e pela estrada 

desclassificada – a EN 234, pelo que o seu 

desenvolvimento se verifica sobretudo a norte.  

  

Mas tarde, essas foram transpostas, registando 

edificações a sul destas duas vias, seguindo o traçado 

da ex - EN231-1.  

 

O núcleo primitivo de Canas de Senhorim, com um 

caráter eminentemente rural, tem vindo a degenerar 

com uma expansão linear sistemática e contínua, 

criando assim quarteirões que carecem ainda de 

consolidação ao longo de vias secundárias e 

caminhos locais.  

 

Contudo, não obstante esta degeneração, identificam-

se estruturas, funções de cariz urbano, que 

contribuem para a sua qualificação de Canas de 

Senhorim, enquanto núcleo e nucleação urbana. 

 

A qualidade e número dos espaços urbanos deste 

aglomerado são igualmente uma mais-valia para a sua 

qualificação, e para que o seu crescimento se 

processe pela ocupação dos quarteirões, 

aproximando-se assim duma ocupação urbana. O 

crescimento dos restantes lugares, pertencentes à 

freguesia (Póvoa de Santo António, e Vale de 

Medeiros), deve processar-se de forma linear e em 

direção à sede de freguesia, pelas vias de nível 2. 
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Pov oamen t o d e  Canas  d e  Senhor im  

 

Pla nt a  Gera l  

( c om Red e  V i á r i a ,  M or f o l og i a  e  Cons t rução )  

 

Const rução   

 

Red e Viá r ia  

 

Morfo log ia  
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E .3 .  Carvalhal  Redondo 

 

 

Localização 

 

Localiza-se a Oeste da vila de Nelas, e é limitado a 

oeste pelas freguesias de Moreira e Aguieira, a Sul por 

Canas de Senhorim, e a Norte por Vilar Seco e Santar. 

 

 

Caracterização 

 

Esta freguesia possui uma área de 800 ha, e encontra-

se servida pela Rede Municipal de Estradas que 

fazem a ligação à sede de Concelho e às freguesias 

circundantes. Os principais acessos desta freguesia 

são a variante que liga a ex-EN231-2 ao CM 1471 

(junto á Senhora do Viso) em direção a Moreira, e a 

variante com início a Sul do aglomerado que termina 

no cruzamento desta com a EM 643 em direção a 

Nelas e que garante a ligação a Viseu e à EN 234 

desclassificada. 

 

Esta povoação pertence à categoria linear contínua, 

cuja ocupação é sistemática ao longo das principais 

vias e caminhos rurais. Não se encontram espaços 

públicos característicos de um povoamento nucleado 

(largos e praças bem definidos) mas sim espaços 

irregulares que resultam da convergência ou 

alargamento de vias. Os quarteirões são irregulares, 

pouco definidos, limitados por uma frente de 

construções densificadas, que dificultam o seu 

preenchimento. Atualmente o crescimento do 

aglomerado processa-se de forma linear e dispersa ao 

longo das principais vias de acesso. Contudo, embora 

tendendo para uma ocupação dispersa, ainda 

preserva as suas características de povoamento linear 

contínuo 

 

O crescimento urbano da freguesia processar-se-á 

pela ocupação de terrenos vagos, seguindo a 

ocupação linear, apresentando um caráter mais 

consolidado, apoiado pelas vias secundárias e 

caminhos e acessos locais, idêntico a sua ocupação 

mais primitiva. 
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E .4 .  Lapa do Lobo 

 

 

Localização 

 

Localiza-se a Sul de Nelas sendo limitada a Sul e 

Poente pelo concelho de Carregal do Sal, a Nascente 

pelo Rio Mondego e pelo concelho de Oliveira do 

Hospital e a Norte pela freguesia de Canas de 

Senhorim. 

 

 

Caracterização 

 

Esta freguesia possui uma área de 732 há, e é servida 

pela Rede Municipal de Estradas. 

 

Estamos presentes perante um povoamento do tipo 

linear contínuo, constituído por alguns conjuntos mais 

densificados. Não possui grandes espaços urbanos, 

sendo que estes apresentam configuração reduzida e 

irregular. Os quarteirões definidos por arruamentos 

secundários, são de perímetro irregular e, na sua 

maioria, não são preenchidos no seu interior por 

construções. 

 

 

 

 

Nas áreas menos recentes a ocupação linear é mais 

densificada, aproximando-se de uma ocupação 

nuclear, enquanto que nas áreas mais recentes, 

sobretudo suportada pelas principais vias, verifica-se 

uma ocupação mais dispersa, contudo preserva as 

suas características de povoamento linear contínuo. 

 

Esta ocupação mais dispersa revela um crescimento a 

norte da freguesia sobretudo nas vias secundárias de 

nível 1, bem como junto à estrada municipal. 

 

A ocupação do território deverá continuar a 

desenvolver-se tendo por base as vias secundárias, 

levando a uma consolidação do tipo de ocupação 

dominante nesta freguesia. 
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E .5 .  Moreira  

 

 

Localização 

 

Localiza-se a poente da Vila de Nelas, a Sul pela 

freguesia de Aguieira, a Nascente pela freguesia de 

Carvalhal Redondo e a Norte pela freguesia de Santar, 

a oeste pelo concelho de Viseu. 

 

 

Caracterização 

 

È a freguesia mais pequena do Concelho de Nelas 

com 388 há, sendo servida pela Rede Municipal de 

Estradas, que faz a ligação a sede de concelho e às 

freguesias vizinhas. 

 

Esta povoação inclui-se na categoria do povoamento 

de nucleação primária, dado que os cruzamentos da 

rede viária contribuíram para a sua materialização, 

resultando também algumas estruturas de apoio à 

coletividade. 

 

Os espaços públicos resultam dessa confluência de 

vias, embora não apresentem características que o 

aproximem de uma ocupação urbana. Resultam 

sobretudo de uma confluência ou alargamento de vias, 

 

 

 

 

sendo muito irregulares e sem forma definida. 

 

Temos um povoamento concentrado cujo povoamento 

nucleado tem crescido nos últimos tempos de forma 

linear, ao longo das principais vias. No entanto, não 

obstantes estas alterações, preservam ainda, no seu 

todo as principais características de uma nucleação 

primária. 

 

O crescimento do povoado deverá processar se 

sobretudo a sul, visto que a norte a morfologia dificulta 

esse crescimento. Deverá desenvolver-se uma 

ocupação mais linear, mais consolidada, 

eventualmente complementando-se os dois lugares 

que constituem a freguesia (Moreira de Cima e 

Moreira de Baixo). 
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E .6 .  Nelas 

 

 

Localização 

 

Localiza-se na área central do concelho com o mesmo 

nome é limitada a norte pela freguesia de Vilar Seco, a 

sul pelo Rio Mondego e o concelho de Oliveira do 

Hospital, a nascente pela freguesia de Senhorim e a 

poente pela freguesia de Canas de Senhorim e 

Carvalhal Redondo. 

 

 

Caracterização 

 

Esta freguesia, com 2162 ha, é atravessada pela 

EN 234 desclassificada e delimitada a poente pela 

Linha de caminhos de ferro, apresenta uma ocupação 

marcada pelo núcleo urbano definido pela vila de 

Nelas. 

 

As restantes povoações, que constituem a freguesia 

(Folhadal e Algeraz), apresentam uma estrutura de 

cariz rural com níveis de consolidação variáveis.  

 

A vila de Nelas apresenta uma malha urbana 

relativamente densa, cuja expansão, nestes últimos 

anos, foi do tipo linear, com origem no núcleo 

primitivo. Caracteriza-se, assim, por um espaço 

urbano com algum nível de coesão cuja expansão se 

tem vindo a desenvolver a nascente, sustentada nas 

principais vias que a atravessam. 

 

A malha urbana desenvolveu-se sobretudo a poente, 

visto que a linha de caminho de ferro constitui uma 

barreira ao seu crescimento que só atualmente tem 

vindo a ser transposta. 

 

A malha urbana estrutura-se a partir da confluência de 

dois eixos importantes - a EN 234 desclassificada e a 

EN 231 desclassificada, e caracteriza-se por uma 

zona central mais consolidada compreendendo 

quarteirões pequenos e irregulares com uma 

densidade razoável e um tecido envolvente  

 

 

 

“embrionário” cuja ocupação é regular, mas pouco 

consolidada. 

 

Porém, qualifica-se, ainda, como sendo um espaço 

urbano com algum nível de coesão, cuja expansão se 

tem vindo a desenvolver a nascente, sustentada nas 

principais vias que a atravessam - EN 2342 e EN 231 

desclassificada. 

 

Temos, assim, presente uma estrutura claramente 

urbana, onde são evidentes ruas, largos e avenidas, 

com alguma consistência devido ao conjunto de 

equipamentos sociais e lúdicos que suportam, bem 

como a existência de funções ligadas ao setor 

terciário.  

 

O crescimento urbano processar-se-á pela ocupação 

dos espaços livres nas áreas menos consolidadas 

estabelecendo índices de ocupação mais elevados 

para os quarteirões existentes na envolvente mais 

direta do núcleo primitivo e pela materialização de 

novas áreas de expansão decorrentes da expansão 

da malha urbana atual. 

 

Nos restantes lugares do espaço concelhio, o 

crescimento, por completamento ou expansão, será 

mais significativo naqueles mais próximos da sede de 

concelho ou mais bem servidos em termos de 

acessibilidade.
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E .7 .  Santar  

 

Localização 

 

Esta freguesia situa-se a noroeste da sede de 

concelho, é delimitada a sul pela freguesia de 

Carvalhal Redondo, a nascente pela freguesia de Vilar 

Seco, a norte pelo concelho de Mangualde, e a poente 

pela freguesia de Moreira e pelo concelho de Viseu. 

 

 

Caracterização 

 

Esta freguesia possui 1241 ha, e é servida pela 

EN 231 desclassificada que faz a ligação entre a sede 

de concelho e Viseu, pela Rede Municipal de 

Estradas, bem como por vias e caminhos secundários. 

A EN 231 desclassificada que liga a Viseu, Nelas, 

Seia, Covilhã, e que atravessa a freguesia, a EM 595, 

que liga Beijós, Moreira, Santar e Padreles e a ex-

EN 231-2, constituem os principais acessos e eixos 

estruturantes à freguesia de Santar. 

 

É um povoamento da categoria linear descontínua, 

cuja ocupação é feita em extensões relativamente 

contidas e delimitadas no território, constituindo 

pequenos aglomerados.  

 

 

 

 

Possui alguns espaços públicos que advêm do 

cruzamento de vias, de configuração irregular, nos 

quais se encontram algumas funções de apoio à 

coletividade. Existem alguns quarteirões de forma 

irregular cuja ocupação não está totalmente 

consolidada, embora já sejam visíveis quarteirões de 

mais regulares, e de ocupação mais consolidada.  

 

O seu crescimento deverá passar por uma 

consolidação dos quarteirões já definidos e por uma 

ocupação linear apoiada nas principais vias de 

acesso, possivelmente numa complementação com os 

outros lugares da freguesia. 
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E .8 .  Senhorim 

 

 

Localização 

 

Situa-se a nascente da sede de concelho, sendo 

delimitada por esta, pelo Rio Mondego e pelo concelho 

de Seia a sul, a norte pelo concelho de Mangualde e 

pela freguesia de Vilar Seco. 

 

 

Caracterização 

 

Com uma área de 3133,77 m
2
, a atual Freguesia de 

Senhorim, a maior do concelho de Nelas, aloja os 

lugares de Carvalhas, Casal Sandino, Casal de 

S.José, Fonte do Alcaide, Igreja, Portela, Póvoa de 

Cima, Póvoa de Luzianes, Quinta da Cagunça, Quinta 

do Lila, Quinta dos Moinhos, São João do Monte, Vila 

e Vila Ruiva. 

 

A freguesia de Senhorim desenvolveu-se ao longo da 

EM 329-2, que liga Nelas, Senhorim, Carvalhas, Vila 

Ruiva, cunha Baixa e o do caminho municipal 1477, 

que liga Portela e Casal Sandinho. Estes constituem 

os principais acessos à freguesia e ligam o 

aglomerado à EN 234 desclassificada, eixo rodoviário 

importante, que faz a ligação aos itinerários principais 

e principais centro urbanos da região. 

 

O caminho municipal 1478 liga o lugar da Igreja à EM 

329-2 e á Fonte do Alcaide. 

 

 

Os caminhos internos do aglomerado são na sua 

generalidade estreitos, sinuosos e empedrados. 

 

Os diferentes lugares possuem um caráter 

eminentemente rural, alguns dos quais em locais em 

que a morfologia é mais acentuada, constituindo 

pequenos núcleos, sem espaços públicos 

significativos. 

 

Senhorim é um povoado da categoria linear 

descontínua, formado por pequenos núcleos, 

delimitados no território. Existem alguns locais 

públicos pouco configurados, sem caráter regular.  

 

O crescimento geral da freguesia proceder-se-á 

sobretudo a poente, em direção à sede de freguesia e 

de concelho, consolidando-se nas principais vias de 

acesso, colmatando e agregando os diversos lugares 

existentes. 
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E .9 .  Vi lar  Seco 

 

 

Localização 

 

A freguesia de Vilar Seco dista cerca de 4km da sede 

de concelho de Nelas e tem como freguesias limítrofes 

Santar, Senhorim, Lobelhe do Mato (Concelho de 

Mangualde), Nelas e Carvalhal Redondo. 

 

 

Caracterização 

 

Esta freguesia possui 1015 ha, e é servida pela rede 

Municipal de Estradas. Os principais acessos à 

freguesia de Vilar Seco e que garantem a sua ligação 

aos principais itinerários e centros urbanos da região, 

Viseu e Mangualde, são a EN 231 desclassificada, 

Viseu, Nelas, Seia, Covilhã e a EM Vilar Seco – Casa 

dos Cantoneiros. É a partir destes eixos rodoviários 

que se estruturam os arruamentos internos do 

aglomerado, em geral empedrados. 

 

Esta freguesia tem origem numa nucleação primária, 

denotam-se pequenos núcleos que foram 

degenerando numa ocupação linear descontínua, em 

que se denotam os pequenos núcleos e a sua 

expansão é feita em zonas limitadas do território, 

nomeadamente em direção aos principais acessos 

viários, EN 231 e EN 234, ambas desclassificadas. 

 

 

 

 

 

Não se denotam, grandes elementos característicos 

de uma estrutura urbana, os largos têm configuração 

irregular que derivam da confluência de ruas, com 

dimensões em alguns casos maiores do que nas 

restantes freguesias do concelho. De notar que nesta 

freguesia o declive do terreno assume um maior 

declive virado a sul. Os quarteirões apresentam forma 

irregular e alguns não se encontram preenchidos na 

sua totalidade. 

 

O crescimento da freguesia poderá desenvolver-se 

sobretudo a nascente ao longo da estrada que faz a 

ligação à EN 234 desclassificada, pois o declive do 

terreno é menos acentuado, bem como nas 

proximidades da EN 231 desclassificada, o que pode 

levar ao preenchimento de alguns quarteirões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



08. formas  e  estruturas  de  povoamento  |   plano  diretor  municipa l  de  nela s 

 lugar  do  plano ,  gestão  do  terr itório  e  cultura  |   8.28 

Pov oamen t o d e  V i l a r  S ec o   

 

Pla nt a  Gera l  

( c om Red e  V i á r i a ,  M or f o l og i a  e  Cons t rução )  

 

Morfo log ia   

 

Red e Viá r ia   

 

Morfo log ia   

 


