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1. INTRODUÇÃO 

1.1. O SETOR DO TURISMO NA ELABORAÇAO DOS PDM´S 

 

A análise da estrutura económica e empresarial do Concelho de Nelas, no âmbito da revisão do 

Plano Diretor Municipal, pretende ser um exercício orientado para compreender recursos e 

potencialidades, dinâmicas de evolução e perspetivas de desenvolvimento, tendo como objetivo 

imediato contribuir para a identificação 

 

O presente documento enquadra-se no Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial que, 

em contracto de PDM-Plano Diretor Municipal, tem os âmbitos consignados no art.º 84 do Decreto-Lei 

nº 316/2007, de 19 de setembro em que menciona no Ponto1: O plano diretor municipal estabelece a 

estratégia de desenvolvimento territorial; Ponto 2: O plano diretor municipal é um instrumento de 

referência para o estabelecimento de programas de ação territorial. 

 

No âmbito do conteúdo material o relatório diz respeito ao definido no art.º 85 do RJIGT, 

nomeadamente na alínea a) A caracterização económica, social e biofísica, incluindo da estrutura 

fundiária da área de intervenção; alínea c) A definição dos sistemas de proteção dos valores e 

recursos naturais, culturais, agrícolas e florestais, identificando a estrutura ecológica municipal; alínea 

d) Os objetivos de desenvolvimento estratégico a prosseguir e os critérios de sustentabilidade a 

adotar, bem como os meios disponíveis e as ações propostas; alínea e) A referenciação espacial dos 

usos e das atividades nomeadamente através da definição das classes e categorias de espaços; 

alínea f) A identificação das áreas e a definição de estratégias de localização, distribuição e 

desenvolvimento das atividades industriais, turísticas, comerciais e de serviços; Alínea g) A definição 

de estratégias para o espaço rural, identificando aptidões, potencialidades e referência aos usos 

múltiplos possíveis; Alínea t) A articulação do modelo de organização municipal do território com a 

disciplina consagrada nos demais instrumentos de gestão territorial aplicáveis.   
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1.2. A IMPOTANCIA DO TURISMO NO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, 

REGIONAL E LOCAL 

O turismo é uma atividade económica extremamente importante podendo desempenhar um papel 

decisivo em termos do desenvolvimento local e regional, e que pode dinamizar as potencialidades 

naturais e histórico-culturais, promovendo o aproveitamento sustentável dos recursos endógenos. 

 

Nos últimos 20 anos o turismo passou a ser uma atividade económica decisiva no contributo para a 

formação do Produto Interno Bruto (PIB). O ano de 2011, segundo dados divulgados pelo Turismo de 

Portugal, não foi um ano negativo para o setor, uma vez que registou um crescimento em dormidas, 

hóspedes e receitas na ordem dos 5 a 8%. O turismo vale quase 45% das exportações de bens e 

serviços e 10% do PIB. 

 

O índice de competitividade de 2011 posiciona Portugal no top 20 dos destinos mais competitivos do 

mundo para a atração de investimento nos setores do Turismo e Viagens, pelo 3º ano consecutivo. 

Segundo a 4ª edição do Índice de Competitividade Viagens e Turismo (Travel & Tourism 

Competitiveness Index), elaborado pelo World Economic Forum reportada ao ano corrente, Portugal 

ocupa a 18.ª posição a nível mundial, quando em 2009 se posicionava em 17.º lugar. 

 

A abordagem sobre uma perspetiva do turismo, enquanto meio de promoção do desenvolvimento 

integrado e sustentável das populações ‘hospedeiras’ constitui um facto consensual. No entanto a 

definição quanto aos modelos a preconizar é um processo demasiado complexo, marcado por 

profundas divergências, existindo uma bipartição entre os que, incondicionalmente, defendem o 

desenvolvimento sustentável, numa perspetiva holística, e os que preconizam uma abordagem 

economicista, que consubstancia a prova cabal da dificuldade de encontrar uma via consensual. 

 

Turismo sustentável é aquele que atende, simultaneamente, às necessidades dos turistas e das 

regiões recetoras, ao mesmo tempo em que protege e amplia as oportunidades para o futuro. É um 

condutor ao gerenciamento de todos os recursos, de tal forma que as necessidades económicas, 

sociais e ambientais possam ser satisfeitas sem desprezar a manutenção da integridade cultural, dos 

processos ecológicos essenciais, da diversidade biológica e dos sistemas que garantem a vida. 

 

Entretanto, é por demais reconhecido que o turismo constitui uma atividade de grande potencial 

económico para o concelho, na medida em que ao se criar sinergias entre as diversas atividades 

económicas, estimula os agentes regionais e locais para a criação de mais serviços e infraestruturas, 

potenciando e integrando os recursos endógenos na estratégia de desenvolvimento. 
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O Turismo abrange um conjunto de setores e caracteriza-se pelo seu caráter multidisciplinar e 

transversal, capaz de gerar benefícios diversos ao nível das economias locais e regionais.  

 

Na atualidade, é cada vez mais frequente falar de desenvolvimento local baseado no turismo, e são 

muitos os territórios que estão protagonizando processos de recuperação e expansão económica, 

graças à extraordinária evolução que está a viver este setor. Historicamente o turismo mostrou a sua 

grande flexibilidade e versatilidade, ocupou posições relevantes nas economias locais e, soube 

satisfazer e adaptar-se às demandas do constante fluxo que o torna possível: o movimento das 

pessoas. 

 

Neste contexto, pode-se afirmar sem reservas, que nos encontramos perante uma importante 

atividade económica, que confirmou o seu caráter transversal no panorama económico, e se 

manifesta como uma oportunidade estratégica de primeira magnitude para o âmbito local. Há muitas 

razões para considerar que se deve prestar ao turismo um tratamento profundo e intenso, que exige 

de um lado, a realização de uma análise pormenorizada dos seus pressupostos e características 

intrínsecas, e por outro, estudar como articular os mecanismos para que façam desta atividade uma 

verdadeira oportunidade para o desenvolvimento sustentável dos territórios e das pessoas que neles 

moram.  

 

Talvez mais do que qualquer outra atividade económica, combina dinamicamente recursos 

endógenos e exógenos, que corretamente vertebrados, propõem todo um catálogo de benefícios 

sociais, económicos, ambientais e culturais. Contudo, temos que ser conscientes que esta atividade, 

se for mal planificada, e que se for esquecida a intervenção dos atores locais em todas as fases do 

processo, pode envolver determinados riscos e, por conseguinte, provocar efeitos nocivos e 

irrevocáveis para o desenvolvimento territorial.   

 

Respeito pelo meio-ambiente e a cultura local, são as condições indispensáveis para fazer do turismo 

uma atividade sustentável, mas não exclusivamente. O consenso e o diálogo a nível local, são os 

apêndices precisos que devem ser impulsionados entre todos, para que o desenvolvimento seja uma 

realidade a consolidar a médio e longo prazo. 

 

Assim, o desenvolvimento do turismo é uma componente de um processo de desenvolvimento local e 

regional multissetorial. 

 

O ordenamento do território constitui-se uma área de estudo relativamente nova que objetiva a 

organização física do espaço com vista ao desenvolvimento equilibrado das regiões. Pode ser 
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também definida como a expressão espacial das políticas económicas, sociais, culturais e ecológicas 

da sociedade. 

 

Apesar do seu estudo ser considerado recente e sujeito a distintas interpretações, constata-se que 

esta área é diretamente afetada pela ação pública, dado que as decisões decorrentes dos distintos 

níveis da administração pública apresentam rebatimentos sobre o território. 

 

Assim, sofrendo diretamente os impactos da gestão pública, mas também da ação do setor privado, 

responsável pela utilização do solo, e tendo por objetivo o desenvolvimento socioeconómico 

equilibrado das regiões, a correção e prevenção dos “problemas territoriais”, a melhoria da qualidade 

de vida, a gestão responsável dos recursos naturais e ambientais e a utilização  racional do território, 

o ordenamento do território torna-se um instrumento de extrema relevância e de indispensável 

compreensão nos processos de análise da competitividade dos espaços urbanos e, sobretudo, dos 

espaços turísticos, face ao intenso uso do território pelo turismo  e da investigação do papel do setor 

público no alcance desta competitividade. 
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Tabela1. Abordagens de planeamento turístico – visões de Getz e Hall 

 

Abordagem Características 

Fomento ou 

Impulsionista 

A atitude simplista de que o desenvolvimento turístico é sempre bom e 

proporciona, automaticamente, benefícios para os anfitriões. Os moradores das 

destinações turísticas não estão envolvidos na tomada de decisões, no 

planeamento e no processo político do desenvolvimento turístico. 

Económica/Industrial 

Turismo como meio de promover o crescimento em áreas específicas. O 

planeamento enfatiza os impactos económicos do turismo e sua utilização 

eficiente para criar renda e empregabilidade para determinadas regiões ou 

comunidades. 

Física/Espacial 

O turismo é tratado como tendo uma base ecológica e, consequentemente, o seu 

desenvolvimento deve ter por base padrões espaciais, capacidades ou limitações 

que minimizariam o impacto negativo do turismo no ambiente físico. 

Comunitária 

Ênfase no contexto social e político no qual o turismo ocorre. Defende um maior 

controle local sobre o processo de desenvolvimento. 

Sustentável 

Uma forma integrada de planeamento turístico que procura garantir, a longo 

prazo, e com o mínimo de deterioração de recursos, de degradação ambiental, 

de rompimento cultural e de instabilidade social, a segurança dos moradores. Tal 

abordagem tende a integrar características das tradições económicas, físico-

espaciais e comunitárias. 

Fonte: Elaboração própria, com base em Hall, 2001b, p. 25. 

 

1.3. CONTEXTO REGIONAL 

 

 

 Inserida na Sub-Região de Dão-Lafões. 

 Município situado no Planalto da Beirão. 

 Proximidade com a Serra da Estrela. 

 É banhado, a Sudeste pela margem direita do rio Mondego com as suas nascentes na Serra 

da Estrela, a Noroeste pela margem esquerda do rio Dão. 

 Pertence à região de Turismo do Centro. 

 Distrito de Viseu. 
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2. CARACTERIZAÇÃO DAS DINÂMICAS TURÍSTICAS DO CONCELHO 

DE NELAS 

 

2.1. DADOS RECOLHIDOS DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA 

 

 

 

Tabela 2. Indicadores de hotelaria, 2011 

Unidade 
Geográfica 

Estada 
média de 
hóspedes 

estrangeiros 

Capacidade 
de 

alojamento 
por 1000 

habitantes 

Hóspedes 
por 

habitante 

Proporção 
de 

hóspedes 
estrangeiros 

Proporção 
de 

dormidas 
entre 
Julho-

Setembro 

Dormidas 
em estab. 
hoteleiros 

por 100 
habitantes 

Proveitos 
de aposento 

por 
capacidade 

de 
alojamento 

N.º de 
noites 

N.º % N.º 
milhares de 

euros 

Centro 
2,1 17,6 1,0 33,7 37,7 174,3 2,9 

Dão-Lafões 
2,1 20,2 0,9 14,6 35,3 187,4 2,5 

Viseu 1,6 14,2 1,1 20,9 35,8 167,6 3,6 

Mangualde 1,7 21,8 0,9 15,6 45,5 171,9 1,6 

Carregal do 

Sal 
… 7,0 … … … … … 

Tondela 2,4 12,7 0,6 6,4 38,5 114,2 2,3 

Nelas 1,8 44,3 2,0 13,6 34,4 417,9 2,5 

Fonte: Quadro III.11.1 – INE, Portugal, 2011, Anuário Estatístico da Região Centro 2010 

 

 

Com a análise deste primeiro quadro podemos constatar que o número médio de estada de hóspedes 

estrangeiros em Nelas é substancial (1,8 noites) mas ficando aquém da média da região Centro. No 

entanto consegue ultrapassar o município de Viseu e de Mangualde. Todavia quando observamos a 

proporção de hóspedes estrangeiros reparamos que Nelas fica aquém dos números atingidos nos 

municípios vizinhos. A proporção de dormidas na chamada “época alta” também apresenta números 

inferiores à média.  
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Tabela 3. Indicadores de hotelaria, 2010 (Cont.) 

Unidade 
Geográfica  

Estada média no estabelecimento Taxa de ocupação-cama (líquida) 

Total Hotéis Pensões Outros Total Hotéis Pensões Outros 

N.º de noites  %  

Centro 
1,8 1,8 1,8 2,0 28,7 31,4 19,2 25,9 

Dão-Lafões 
2,2 2,2 2,3 2,3 27,2 29,3 17,0 25,6 

Viseu 1,6 1,5 … … 32,4 33,4 … … 

Mangualde 1,8 1,6 … … 25,5 29,4 … … 

Carregal do 

Sal 
… // … // … // … // 

Tondela 1,9 … … // 26,3 … … // 

Nelas 2,1 2,2 … … 27,3 30,9 … … 

Fonte: Quadro III.11.1 (Cont.) – INE, Portugal, 2011, Anuário Estatístico da Região Centro 2010 

 

No que refere à estada média nos estabelecimentos os números indicam que ronda as 2,1 noites e 

que a taxa de ocupação-cama é de cerca de 28%. Estes últimos dados são significativos e podem se 

justificar devido à falta de oferta de alojamento turístico e pouca qualidade desta. 

 

Tabela 4. - Dormidas e hóspedes nos estabelecimentos hoteleiros, 2010 

Unidade 
Geográfica 

Dormidas Hóspedes 

Total Hotéis Pensões Outros Total Hotéis Pensões Outros 

Centro 
4 043 543 3 115 247 435 649 492 647 2 217 210 1 722 767 244 661 249 782 

Dão-Lafões 
517 405 400 278 40 646 76 481 236 080 184 641 17 894 33 545 

Viseu 
166 239 123 844 … … 105 643 81 322 … … 

Mangualde 
34 020 27 584 … … 18 639 17 179 … … 

Carregal do Sal 
… 0 … 0 … 0 … 0 

Tondela 
32 808 … … 0 17 118 … … 0 

Nelas 
58 422 50 607 … … 27 662 23 423 … … 

Fonte: Quadro III.11.3 – INE, Portugal, 2011, Anuário Estatístico da Região Centro 2010 
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Tabela 5.- Dormidas e hóspedes nos estabelecimentos hoteleiros, segundo o país de residência habitual, 2010 

Dormidas 
Total 
Geral 

Total 
UE27 

Total 
UE25 

União Europeia (15) 

E.U.A. 
Total 

dos quais 

Portugal 
Alema

nha 
Espanha França Itália 

Países 
Baixos 

Reino 
Unido 

Centro 
4 043 543 3 712 407 3 701 206 3 637 425 2 492 601 96 539 480 111 

191 

890 
148 259 43 964 72 014 55 168 

Dão-Lafões 
517 405 497 469 496 909 494 253 445 493 3 934 21 188 11 367 1 548 3 379 3 036 1 475 

Viseu 166 239 156 894 156 582 156 063 130 952 1 707 11 427 5 165 1 120 2 063 1 638 1 204 

Mangualde 34 020 33 751 33 718 33 716 29 160 141 2 094 1 556 101 437 75 63 

Carregal do 

Sal 
… … … … … … … … … … … … 

Tondela 32 808 32 677 32 677 32 661 30 195 972 784 137 37 124 175 15 

Nelas 58 422 57 689 57 681 57 638 51 572 340 3 570 1 333 153 323 107 33 

Hóspedes 
Total 
Geral 

Total 
UE27 

Total 
UE25 

União Europeia (15) 

E.U.A. 
Total 

dos quais 

Portugal 
Alema

nha 
Espanha França Itália 

Países 
Baixos 

Reino 
Unido 

Centro 
2 217 210 2 028 003 2 025 068 1 994 205 1 470 458 41 079 223 013 95 487 79 132 21 066 23 975 28 123 

Dão-Lafões 
236 080 227 722 227 544 226 930 201 516 1 806 9 950 7 894 922 1 684 1 319 1 092 

Viseu 105 643 98 965 98 848 98 495 83 575 1 046 6 060 3 926 712 1 062 869 990 

Mangualde 18 639 18 487 18 467 18 465 15 727 64 911 1 424 23 220 29 26 

Carregal do 

Sal 
… … … … … … … … … … … … 

Tondela 17 118 17 052 17 052 17 045 16 014 285 418 67 20 56 108 6 

Nelas 27 662 27 265 27 257 27 229 23 901 110 1 495 1 192 100 223 64 17 

 

Fonte: Quadro III.11.4 e III.11.5 – INE, Portugal, 2011, Anuário Estatístico da Região Centro 2010 

 

Análise: 

 

No que toca às Dormidas e hóspedes nos estabelecimentos hoteleiros, segundo o país de residência 

habitual, Nelas apresenta números baixos mantendo-se afastada da média quando são referidos 

países como França, Itália, Países Baixos e mesmo Portugal. Constatamos que os principais 

visitantes são provenientes do mesmo país(turismo interno), de Espanha e França. 
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3. PRODUTOS TURÍSTICOS DO PENT PARA A REGIÃO CENTRO DE 

PORTUGAL 

 

Segundo o PENT – Plano Estratégico Nacional de Turismo os produtos chave para o crescimento da 

Região Centro são o circuito turístico cultural e paisagístico (Touring) e o Turismo de Natureza, 

completados por outros 4 produtos: conjuntos (Resorts) turísticos integrados e Turismo Residencial, 

Golfe, Saúde e Bem-Estar e Gastronomia e Vinhos.   

 

O património cultural e natural, são em termos de modelo territorial recursos estratégicos definidos no 

Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT). O touring cultural e paisagístico, e o Turismo da 

Natureza, para além de outros produtos como Saúde e Bem-estar, e Gastronomia e Vinhos, têm 

especial relevância na região. 

 

Em termos de modelo territorial identificam-se ainda um conjunto de Zonas Turísticas de Interesse 

(ZTI): que são áreas de reconhecida valia nacional e internacional, do ponto de vista turístico, devido 

ao seu interesse histórico, patrimonial e urbano - Batalha, Conímbriga / Condeixa e os centros 

históricos das capitais de distrito. Nestas áreas deve-se privilegiar o investimento público e privado 

que permita a qualificação urbana, ambiental e paisagística tal como previsto no PENT. 

 

De acordo com a base de dados do Turismo de Portugal na Região Centro estão localizados 5 

projetos PIN- Projetos de Interesse Nacional: Bom Sucesso-Design Resort, Leisure, Golf & SPA 

(concelho de Óbidos), Falésia D´el Rei, Royal Óbidos Golf Resort (concelho de Óbidos ), Campo Real 

(Concelho de Torres Vedras) e Lusolândia (parcialmente no concelho de Alenquer).   
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3.1. PRODUTOS TURÍSTICOS PARA NELAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.1.Touring 

Cultural  e 

Paisagíst ico 

F .2.Turismo de 

Natureza 

F .3.Gastronomia 

e Vinhos 

F .4. Turismo de 

Saúde e Bem-Estar 

 

Então, após um análise pormenorizada, podemos afirmar que de todos os produtos selecionados pelo 

PENT para a região Centro de Portugal, Nelas terá aptidão principalmente para o Touring Cultural e 

Paisagístico, Turismo de Natureza, Gastronomia e Vinhos e Turismo de Saúde e Bem-estar. 

 

Ao longo dos anos, o crescimento e diversificação da atividade turística, tem vindo a evidenciar o 

importante papel que este setor desempenha a vários níveis, especialmente em termos económicos. 

 

É evidente que nos últimos anos tem-se observado uma alteração nos gostos e motivações que 

levam à escolha do destino turístico. A crescente procura por destinos turísticos alternativos aos 

destinos convencionais, cria novas oportunidades e impulsiona a oferta de um turismo alternativo de 

qualidade, mais ativo e participativo, centrado em atividades que permitam desfrutar e interagir com a 

natureza e com a expressão cultural. 

 

Este tipo de turismo, com atividades relacionadas com o Lazer, a Natureza e a Cultura, origina um 

turismo mais informado e consciente que liga o turista ao local, criando novas oportunidades que se 

estendem ao território concelhio. 
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3.1.1. TOURING CULTURAL E PAISAGÍSTICO 

 

“Produtos que satisfazem consumidores que têm como principal motivação descobrir, conhecer ou 

explorar os atrativos de uma região ou de um tema.” – PENT 

 

O turismo cultural é motivado pela busca de informações, de novos conhecimentos, de interação com 

outras pessoas, comunidades e lugares, da curiosidade cultural, dos costumes, da arquitetura, da 

tradição e da identidade cultural, estabelecendo o elo entre o passado e o presente, o contacto e a 

convivência com o legado cultural, com tradições que foram influenciadas pela dinâmica do tempo, 

mas que permaneceram. Assim considera-se que a atividade turística passa necessariamente pela 

questão da cultura local e regional. 

 

3.1.1.1. Património Classificado e em vias de Classificação em Nelas 

 

De seguida é destacado o quadro com a indicação do património classificado e que está em vias de 

classificação, em Nelas, pelo IGESPAR-Instituto de Gestão do património arquitetónico e 

arqueológico. Reúne maioritariamente elementos pertencentes à arquitetura civil (casas e solares) e 

cívica (pelourinhos). 

 

Tabela 6.- Património classificado e em vias de classificação em Nelas 

 

Designação 

 

Situação Atual 

 

Categoria de Proteção 

 

Categoria 

Tipologia 

Casa dos Rosados  
Classificado 

 
Classificado como IM – Interesse Municipal 

 
Arquitetura Civil/ 

Casa 

Solar do Largo General 

José de Tavares 
 

Classificado 
 

Classificado como IM – Interesse Municipal 
Arquitetura Civil / 

Solar 

Orca de Pramelas  
Classificado 

 
Classificado como IIP - Imóvel de Interesse Público 

 
Arqueologia / Anta 

Pelourinho da Aguieira 
 
 

Classificado 

Classificado como IIP - Imóvel de Interesse Público 
Arquitetura Civil / 

Pelourinho 

Solar Abreu Madeira Classificado Classificado como IIP - Imóvel de Interesse Público 
Arquitetura Civil / 

Casa 



plano  de ação  pa ra  o  t u r i smo do  mun ic íp io  de ne las  |  munic íp io  de ne las  

 

lugar do plano, gestão do território e cultura   câmara municipal de Nelas 14 

Casa do Cruzeiro Classificado Classificado como IIP - Imóvel de Interesse Público 
Arquitetura Civil / 

Casa 

Pelourinho do Folhadal Classificado Classificado como IIP - Imóvel de Interesse Público 
Arquitetura Civil / 

Pelourinho 

Igreja matriz de Canas de 

Senhorim 
Classificado Classificado como IIP - Imóvel de Interesse Público 

Arquitetura 

Religiosa / Igreja 

Casa do Soito e Paço dos 

Cunhas 
Classificado Classificado como IIP - Imóvel de Interesse Público 

Arquitetura Civil / 

Casa 

Igreja da Santa Casa da 

Misericórdia de Santar 

 
 

Classificado 

Classificado como IIP - Imóvel de Interesse Público 
Arquitetura 

Religiosa / Igreja 

Casa das Fidalgas Classificado Classificado como IIP - Imóvel de Interesse Público 
Arquitetura Civil / 

Casa 

Casa do Godinho Classificado Classificado como IM - Interesse Municipal 
Arquitetura Civil / 

Casa 

Casa do Visconde de 

Pedralva 
Classificado Classificado como IM - Interesse Municipal 

Arquitetura Civil / 

Casa 

Quinta da Vitória Classificado Classificado como IM - Interesse Municipal Quinta da Vitória 

Fonte: IGESPAR 

 

 

Torna-se fundamental enfatizar a importância do património acima classificado como suporte da 

história e da memória dos grupos sociais que aqui habitam e habitaram. 

É fundamental o entendimento dele e de outro património como condição para revelar as identidades. 

Estas construções possuem como base elementos como identidade, religião, arquitetura, política, 

enfim, todos os aspetos que são englobados pela cultura, e nos quais estão incluídos os seus 

patrimónios, que não podem ser considerados fechados, nem predeterminados, mas sim como bens 

em constante movimento, representantes de uma comunidade cultural e que precisam ser 

identificados como necessários e valorizados pelo próprio município. 
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3.1.1.2. Património Edificado por Freguesia 

 

3.1.1.2.1. FREGUESIA DA AGUIEIRA 

 
Igreja de São Simão: 

 

A atual Igreja de São Simão data da sua construção na década de 60 do século XX, vindo substituir um 

templo anterior, erguido provavelmente no século XVIII. 

Localização | Largo do Rossio. 

 

Capela de Nossa Senhora dos Aflitos: 

Construção privada do último quartel de setecentos, com invocação ao Senhor dos Aflitos.  

Localização | Largo do Rossio. 

 

Capela de Santo Onofre: 

Capela particular, de estilo neogótico, tem como invocação a Santo Onofre e localiza-se na extremidade do 

Solar Sacadura Botte. Deverá ter sido construída no século XIX, recuperando a sintaxe estilística medieval, 

o gótico, ao nível do portal.  

Localização | Estrada do Vale Covo / Rua da Corredora / Rua Sacadura Botte 

 

Pelourinho de Aguieira: 

Monumento que foi recuperado, vindo a ser reconstruído pelo povo no ano de 1937. Atualmente assenta 

em três degraus quadrados em esquadria, no último dos quais se ergue a antiga coluna cilíndrica de uma 

só peça de talhe liso. 

Localidade | Largo do Município, junto às ruínas do Paço da Câmara. 

 

Casa Henriquina - Casa da Câmara da Aguieira: 

Casa devoluta de planta longitudinal retangular, regular. Massa simples, horizonalista de cobertura 

inexistente.  

Localidade | Largo do Município 

 

Casa Sacadura Botte: 

Corresponde a uma reedificação de uma construção anterior, dos inícios do século XVI, como prova disso 

mesmo é a data inscrita no lintel do portal que dá acesso ao pátio interior: MDXXII. 

Localidade | Estrada do Vale Côvo / Rua da Corredora / Rua Sacadura Botte. 
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3.1.1.2.2. FREGUESIA DE CANAS DE SENHORIM 

 

Igreja Matriz de Canas de Senhorim / Igreja de S. Salvador: 

Dedicada ao Salvador, a Igreja Matriz de Canas de Senhorim é uma edificação setecentista, que veio 

substituir um outro templo, de origem Medieval, que se encontrava num estado de avançada ruína. As 

primeiras referências conhecidas remontam ao século XII, mas nada resta desta primitiva igreja românica. 

Já na década de 1960, a Igreja foi objeto de nova intervenção, sob projeto do arquiteto Keil do Amaral, a 

quem se deve a abóbada em caixotões de madeira castanho, da nave.  

Localização | Largo da Igreja 

 

Cruzeiro: 

Nos espaços públicos, aproveitando largos ou praças e encruzilhadas, foram erguidos cruzeiros, 

transpondo assim para locais de domínio público um símbolo do sagrado. São construções simples, que se 

erguem em locais de passagem frequente, celebrando a presença de Deus e recordando aos fiéis os seus 

deveres como cristãos. São símbolos da piedade popular, através dos quais se manifestava a sua devoção 

e se evocava a proteção divina. O Cruzeiro de Canas de Senhorim é marcado pela sua imponência. A sua 

base compõe-se de três degraus quadrados, com ângulos cortados, formato que também é partilhado pelo 

pedestal, sobre o qual se ergue a coluna toscana, sobrepujada por uma esfera que constitui a base da 

cruz. 

Localização | Rua Keil do Amaral  

 

Pelourinho de Canas de Senhorim: 

O primitivo pelourinho de Canas de Senhorim foi destruído no ano de 1897. Em 1935 é reconstruído com 

informação insuficiente e sem qualquer aproveitamento de material do monumento primitivo. Em 1984, é 

demolido por um veículo, voltando a ser reconstruído e inaugurado a 2 de agosto de 1987. 

Localização | Largo do Pelourinho  

 

Casa da Família Vallejo: 

De planta retangular e irregular, com dois pisos, é mais um exemplo magnífico de pequena residência 

solarenga beirã, provavelmente edificada nos finais do século XIX. 

Localização | Rua Keil do Amaral 
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Casa Visconde Pedralva: 

 A casa do Visconde de Pedralva, hoje residência da família Keil do Amaral, é uma construção de meados 

do século XVIII que se inscreve no conjunto urbanístico da Rua Keil do Amaral, onde se encontra uma 

série de outros imóveis de interesse patrimonial. O título de Visconde de Pedralva foi criado por D. Carlos 

em 1904, a favor de Francisco Coelho do Amaral Reis, natural de Santar e casado com Guida Keil. 

Localização | Rua Keil do Amaral 

 

Casa do Godinho: 

Possivelmente edificada no decorrer do século XVII, a Casa do Godinho, nome que herdou dos seus 

proprietários, passou mais tarde para a posse da família dos Coelho do Amaral, naturais de Santar, mas 

com interesses e terrenos em Canas de Senhorim.  

Localização | Rua Keil do Amaral  

 

Casa/Solar Abreu Madeira: 

Edificado na primeira metade do século XIX, o solar Abreu Madeira é um imóvel de linguagem eclética que 

se desenvolve em planta retangular, destacando-se pela sua longa fachada seccionada por pilastras e com 

extremidades marcadas pela torre e a capela, esta última retirada da Casa do Cruzeiro em meados do 

século XIX. 

Localização | Largo Abreu Madeira 

 

Outros Locais de Interesse: 

Casa do Filho do Visconde Pedralva | Rua Keil do Amaral 
 
Casa da Família Madeira Lobo | Rua Keil do Amaral 
 
Casa do Pelourinho | Largo do Pelourinho 
 
Casa da Família José Frazão | Rua do Paço 
 
Casa da Família Dr. Alberto Reis Pinto | Rua Keil do Amaral 
 
Celeiro do Cabido e Capela S. Bartolomeu 
 
Capela de S. Caetano | Rua Casal 
 
Capela de S. Sebastião | Rua de S. Sebastião 
 
Antiga Residência do Prior de Almada 
 
Capela de S. João | Rua da Capela 
 
Capela de S. Silvestre | Largo S. Nicolau 
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Depósito da Água | Rua da Lameira 
 
Quinta da Vitória | Rua do Freixieiro – Urgeiriça 
 
Capela de Nossa Sra. do Bom Sucesso | Av. Dr. Aurélio Gonçalves 

 

3.1.1.2.3. FREGUESIA DE CARVALHAL REDONDO 

 

Igreja de São João Evangelista: 

São vagas as informações documentais face à Igreja Paroquial de Carvalhal Redondo de modo a 

fundamentar as suas origens e evolução até à atualidade. Nas Inquirições de D. Afonso III ainda não se 

fazia referência a esta Igreja, pelo que a sua fundação terá sido posterior, provavelmente nos finais do 

período Medieval. 

Localização | Beco da Igreja 

 

Capela de Nossa Senhora do Viso: 

A Irmandade da Nossa Senhora do Viso possui o seu próprio Santuário, a Capela Nossa Senhora do Viso, 

localizado sobre um alto monte, um posicionamento estratégico que eventualmente terá conexão com o 

título que lhe foi atribuído. As origens desta Irmandade e à construção da respetiva capela ficaram apenas 

no ouvido, as referências mais antigas remontam ao século XVII, porém a sua origem deverá ser mais 

antiga; 

Localização | Rua Sra. do Viso  

 

Cruzeiro:  

O exemplar mais elaborado no Concelho, encontra-se na Travessa de Carvalhal Redondo, erguido sobre 

uma base desproporcional em relação ao conjunto, visto possuir apenas dois degraus de formato circular. 

O seu pedestal de forma quadrangular apresenta singulares características como o enquadramento de um 

nicho que se destinaria a albergar uma pequena escultura. 

Localização | Travessa do Cruzeiro  

 

Casa do Torreão: 

A Casa do Torreão, assim conhecida na freguesia, é uma construção que poderá remontar aos meados do 

século XIX. Apresenta uma planta quadrada, com dois pisos, que conjugada com as dependências 

habitacionais laterais a fechar o grande pátio, que lhe dá uma forma de U. A sua característica mais 

curiosa e mais saliente vai para o torreão, em forma de prisma octogonal, que se eleva a partir do centro 

do telhado e o qual vai imprimir um certo sentido de verticalidade ao imóvel, ao mesmo tempo que vai 

quebrar a monotonia da fachada. 
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3.1.1.2.4. FREGUESIA DE LAPA DO LOBO 

 

Casa dos Pinas: 

A casa solarenga dos Pinas, situada na Rua do Fundo do Povo, e de planta retangular, é, pela 

regularidade da sua massa arquitetónica, uma construção de linhas sóbrias e modestas e um exemplo 

típico de casa nobre rural beirã, sendo certamente construída nos inícios do século XIX. 

Localização | Rua do Fundo do Povo 

 

Casa de Santiago: 

A escassos metros da Casa dos Pinas, ergue-se a Casa de Santiago que é outro belíssimo imóvel de 

planta retangular com características neogóticas, sendo provavelmente edificado em meados do século 

XIX. 

Localização | Rua do Fundo do Povo  

 

3.1.1.2.5. FREGUESIA DE MOREIRA 

 

Capela de São Silvestre: 

A capela de S. Silvestre localiza-se na povoação de Moreira, não obstante das suas origens medievais 

esta foi objeto de várias alterações ao longo dos séculos, resultado que não substituiu qualquer vestígio do 

templo primitivo.  

Localização | Rua de S. Silvestre 

 

Casa Solarenga da Família João L. Pêgas: 

De planta retangular e de linhas baixas, é tipicamente uma casa nobre rural beirã, de pequenas 

dimensões, cuja construção, apesar do seu caráter singelo, remontará aos finais do século XVIII.  

Localização | Rua de S. Silvestre  

 

3.1.1.2.6. FREGUESIA DE NELAS 

 

Igreja da Nossa Senhora da Conceição: 

Entre as igrejas matrizes do Concelho, está é a única cujo edifício atual não foi constituído com o propósito 

de ser o templo paroquial, mas sim para ser capela da Irmandade de São Miguel. A primitiva Igreja de 

Nossa Senhora da Conceição localizava-se no atual largo São João de Deus, no centro do povoado. 

Desconhecemos a data em que terá sido fundada. A análise arquitetónica do edifício remete-nos para uma 
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cronologia que não será anterior aos finais do século XVI, inícios do XVII. 

Localização | EN 234 (Junto à Rotunda da Fonte Luminosa) 

 

Outros Locais de Interesse: 

Capela da Nossa Sra. da Tosse | À saída de Nelas, pela EN 231 Nelas/Seia, para Folhadal 

Capela Nossa Sra. de Fátima | Caldas da Felgueira  

 

Pelourinho: 

Situa-se num pequeno largo de forma triangular com inclinação para Sul, circundados pela Capela de 

Nossa Senhora da Tosse e Este e casa de dois pisos a Norte, Oeste e a Sul, em destaque, isolado. 

Trata-se de um marco de arquitetura civil, maneirista; é do tipo “pinha” piramidal de secção quadrangular, 

com fuste quadrado de vértices chanfrados, liso, desprovido de decoração. É um pelourinho rústico de 

proporções atarracadas e linhas simples, onde os materiais presentes na sua construção são apenas o 

granito e o ferro no aro. 

Localização | Largo da Capela, Folhadal 

 

Outros Locais de Interesse: 

Ponte sobre o Rio Mondego | Caldas da Felgueira 

 

Casa no Largo General José Tavares: 

De planta retangular, a sua construção remonta aos finais do século XVIII ou inícios do século XIX. 

Destaca-se na fachada principal a sua exuberante varanda alpendrada, com colunata assente sobre um 

parapeito fechado, sendo a mesma servida por uma elegante e sóbria escadaria paralela à fachada.  

Localização | Largo General José Tavares  

 

Casa de Tavares: 

Classificado como Imóvel de Valor Concelhio pelo Decreto-lei 129/97, de 29 de setembro de 1997, este 

edifício situa-se num pequeno largo, ao lado da estátua do Escanção, testemunho digno daquilo que fora 

uma residência senhorial beirã adaptada aos gostos e condicionalismos da época. 

Localização | Largo General José Tavares 
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Casa da Família Bigotte: 

De planta retangular, com dois pisos, é uma notável residência dos finais de setecentos, à qual está 

subjacente o gosto e o emprego de elementos da época barroca. Edificada no sentido longitudinal e 

evidenciando uma conceção estrutural baixa e voluptuosa, não é de descurar as suas fachadas, denotando 

um certo dinamismo e movimento, pelo jogo de animação das suas exuberantes janelas de avental, que 

desde logo distinguem o seu andar nobre. 

Localização | Rua Luís de Camões  

 

Casa dos Rosados: 

Enquadramento urbano, destaque para a nobreza do desenho arquitetónico do edifício, evidenciando 

sobretudo na fachada principal, no que respeita à sua solidez que inspira na massa construída. O conjunto, 

constituído pelo edificado e por um jardim murado, implanta-se quase no topo de uma encosta com vista 

privilegiada para a Serra da Estrela. 

Localização | Rua Luís de Camões 

 

3.1.1.2.7. FREGUESIA DE SANTAR 

 

Igreja Matriz de S. Pedro: 

Igreja com dois corpos distintos: a Capela-mor e o Corpo da Igreja. No interior, a Capela-mor é toda ela 

Barroca. A talha é de ornamentações escolhidas. O Cristo que preenche toda a Tribuna é Gótico. Toda a 

riqueza da Igreja está na talha, nos santos e na pintura do teto da Capela-mor. 

Localização | Estrada 231-2 

Igreja da Santa Casa da Misericórdia: 

A irmandade da Misericórdia de Santar foi fundada na primeira metade do século XVII, por iniciativa de D, 

Lopo da Cunha, senhor da Vila. O primeiro compromisso desta confraria seria firmado em 1636, assinado 

por D. Filipe III.  

Localização | Largo da Misericórdia  

 

Outros Locais de Interesse: 

Capela de Casal Sancho | Junto à Rotunda Conde de Santar 

 

Paço dos Cunhas: 

O antigo Paço dos Cunhas foi mandado construir por D. Pedro da Cunha, após o fim da guerra entre 

Portugal e Espanha. Posteriormente comprada por D. José Caetano Amaral dos Reis, e deixado como 

herança ao seu descendente, Francisco Coelho do Amaral Reis, visconde de Pedralva. Mais tarde vendeu 
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a sua parte ao seu irmão Dr. Manuel dos Reis, que juntaria os bens do Paço dos Cunhas aos da Casa do 

Soito. 

Atualmente propriedade da Dão Sul – Sociedade Vitivinícola, S.A, o Paço dos Cunhas era de grande 

proporções, uma vasta construção de estilo de Renascença italiana, datado de 1609, como consta na 

inscrição que fica sobre a verga do portão da entrada principal. 

Localização | Largo do Paço 

 

Outros Locais de Interesse: 

Chafariz da Casa das Fidalgas | Largo da Torre 

Pelourinho de Casal Sancho | Rua 25 de Abril 

 

Casa das Fidalgas: 

É propriedade atual de D. Duarte Pio de Bragança e foi mandada construir em 1789 por D. Rui Lopes de 

Sousa Alvim Lemos. É, nos dias de hoje, residência oficial do Duque de Viseu, D. Miguel. Possui Capela, 

Biblioteca e uma decoração dotada de objetos de grande valor, do qual se enaltece a Sala de Jantar, que é 

forrada nos tetos com pratos de louça fina. 

Localização | Largo da Torre  

 

Casa de Santar: 

Foi conhecida como Quinta do Casal Bom, residência que D. Sancho II elevou a senhorio e coutou, 

oferecida a um dos seus homens distinguidos na guerra. Hoje é conhecida com Casa de Santar, pertença 

desde 13 gerações. 

Esta Casa foi uma referência ao longo de séculos, hoje permite-nos viajar no tempo, oferecendo um 

ambiente secular, através dos jardins e de todas as particularidades da estrutura. 

Localização | Av. Viscondessa de Taveiro, junto à Igreja da Misericórdia 

 

Casa do Soito: 

A Casa do Soito data de 1609, é uma casa Museu que acolhe em si recheio de grande valor patrimonial 

com peças que são únicas em toda a Península Ibérica. Possui uma Fachada Brasonada e a entrada 

principal é constituída por um portão de ferro, ladeado por colunas graníticas e escadaria que dá acesso ao 

edifício. 

Localização | Rua do Soito  
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Outros Locais de Interesse: 

Casa da Família Forjaz de Gusmão | Rua Sacadura Cabral 

Casa da Herdade de Vítor Álvaro de Sousa | Rua Sacadura Cabral 

Casa do Professor Ibérico Nogueira | Rua da Carreira 

Casa da Herdade de José M. Pinto Portugal | Largo da Torre 

Casa de Herdeiros de José Luís Borges | Av. Viscondessa de Taveiro 

 

3.1.1.2.8. FREGUESIA DE SENHORIM 

 

Capela de Nossa Sra. do Viso do Senhorim: 

Depois de um aumento espacial do templo em análise formal do edifício evidencia que na segunda metade 

do século XVIII terá sido objeto de uma profunda intervenção que lhe imputou a fisionomia atual.  

Localização | Rua da Sra. Viso 

 

Igreja de Nossa Sra. da Assunção:  

A planta segue o esquema de corpo e capela-mor retangulares, separados por um arco cruzeiro de volta 

perfeita, sendo a sacristia adoçada à parede esquerda da capela-mor. As informações históricas atestam a 

existência da Igreja de Senhorim já na época Medieval, nas inquirições de 1258 é enunciada a igreja de 

Santa Maria de Senhorim. O edifício primitivo terá sido profundamente transformado, não só quanto às 

suas dimensões, como também no que se refere às formas arquitetónicas, transformações essas que terão 

ocorrido em épocas distintas, as mais profundas ocorreram no século XVIII e XIX. 

Localização | Rua da Igreja  

 

Outros Locais de Interesse:  

Capela de Santo António | Rua de Sto. António  

Capela de São José | Travessa de S. José  

Casa Paroquial do Passal  
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3.1.1.3. Eventos Culturais 

 

 25 de Abril - conjunto de atividades sociais, culturais e desportivas, das quais se destacam 

espetáculos de música, o tradicional Hastear das Bandeiras na Praça do Município, 

acompanhado pela Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Nelas e seguido de Sessão 

Comemorativa da Assembleia Municipal de Nelas, e outras iniciativas  culturais e desportivas; 

 Carnaval – Centenas de figurantes, milhares de visitantes, muita música, humor e animação 

fazem o Carnaval do Concelho de Nelas, que consagra uma tradição com cerca de 30 anos em 

Nelas e secular em Canas de Senhorim. De cariz diferente os Carnavais do Concelho, Nelas e 

Canas de Senhorim, saem às ruas, reservando aos visitantes muita folia e diversão; 

 Feira do Vinho do Dão – No segundo fim de semana do mês de setembro realiza-se a Feira do 

Vinho do Dão em Nelas, a qual reúne as Adegas Cooperativas, os produtores de Vinhos de 

Quinta e algumas empresas produtoras do néctar da região;  

 Feira Medieval – tem lugar em Canas de Senhorim no mês de outubro, onde para além de 

atividades e refeições medievais pode ver “cousas de pasmar”! 

 Festa da primavera – início da primavera é marcado com uma semana vasta em atividades, 

entre as quais, exposições, campanhas de sensibilização, música, desporto e teatro. 

 Festas do Município – É na 3ª semana do mês de junho que se realizam as Festas do 

Município, que inclui as comemorações do dia 24 de junho, o Dia do Município.  

 Festivais de Folclore – em Vilar Seco no segundo fim de semana de agosto e em Vale de 

Madeiros também em agosto; 

 Maio Mês do Coração - A Câmara Municipal de Nelas promove a iniciativa maio Mês do 

Coração, à qual associa um conjunto de atividades desportivas e culturais, dirigidas a todas as 

idades. Das atividades desportivas salientam-se as aulas de grupo de ginástica, aeróbica, tai-

chi, relaxamento e danças latinas, bem como atividades aquáticas nas Piscinas Municipais 

Cobertas, dirigidas a adultos, jovens, crianças e bebés. 

 

http://www.cm-nelas.pt/portal/page?_pageid=604,10673518&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.cm-nelas.pt/portal/page?_pageid=604,10673547&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.cm-nelas.pt/portal/page?_pageid=604,10673537&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.cm-nelas.pt/portal/page?_pageid=604,10673530&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.cm-nelas.pt/portal/page?_pageid=604,10673535&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.cm-nelas.pt/portal/page?_pageid=604,10673542&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.cm-nelas.pt/portal/page?_pageid=604,10673523&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.cm-nelas.pt/portal/page?_pageid=604,10677383&_dad=portal&_schema=PORTAL
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Feira do Vinho Carnaval Feira Medieval 

 

3.1.1.4. Artesanato – da atividade artesanal de Nelas destaca-se: 

o Bonecas típicas de pano e de palha,  

o Telas serapilheira,  

o Madeira gravada,  

o Quadros em trapo e flores secas,  

o Arranjos florais e com flores secas; 

o Barros 

o Trabalhos em seda; 

o Ráfia natural,  

o Patchwork,  

o Bordados à mão, rendas; 

o Massas coladas e envernizadas e trabalhos com flores secas; 

o Pinturas em vitral, tecido, cerâmica a frio; 

o Trabalhos em ponto cruz;  

o Serralharia artesanal; 

o Tapeçaria de Arraiolos; 

o Escultura de Pedra e Madeira; 
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Bonecas de trapo Miniaturas em madeira Olaria 

 

 

3.1.2. TURISMO DE NATUREZA 

 

‘Produtos que satisfazem consumidores que têm como principal motivação viver experiências de valor 

simbólico e de interação e usufruto da natureza.’ – PENT 

 

O Turismo de Natureza enfatiza a clara diferenciação dos espaços geográficos de relevante interesse 

paisagístico, sendo que Nelas as variações entre dois sistemas montanhosos: 

Caramulo/Montemuro/Nave a norte, e Serra da Estrela a sul, a parte mais acidentada do concelho é 

marcada pelo vale do rio Mondego, a sul.  

 

Grande parte do concelho, é ocupado por terrenos de uso agrícola e florestal (pinhal, vinha, oliveira), 

sendo pontuado por aglomerados de pequena dimensão e com uma situação bastante razoável no 

que concerne às acessibilidades. 

 

Trata-se de uma região marcada também pelas explorações de minas de urânio, algumas em 

atividade, outras desativadas e outras em recuperação.  

 

Os extensos espaços florestais e o vale do rio, conferem excelentes condições para a prática do 

Turismo de Natureza / Ativo que se trata de um produto turístico muito vocacionado para o 

pedestrianismo, a BTT e a observação da fauna e flora, entre outros. Os estabelecimentos hoteleiros 

de Turismo no Espaço Rural, disponibilizam algumas atividades de Turismo de Natureza/ Ativo.  

 

TER – Turismo no Espaço Rural 

 

 Chão do Arneeiro, Agroturismo – Canas de Senhorim; 

 Casa Abreu Madeira, Turismo de Habitação – Canas de Senhorim; 

 Quinta do Pomar de Nelas, Turismo Rural – Nelas; 
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 Quinta do Castanheiro, Turismo Rural – Nelas 

 Hotel Rural Quinta dos Belos Ares, Hotel Tural – Santar; 

 Quinta da Fata, Agroturismo – Vilar Seco 

 

A empresa Radioativa, Lda., dispõe de vários tipos de atividades de turismo de natureza/ ativo: BTT, 

canoagem, kayak, orientação, percursos pedestres, rappel, slide, tiro. 

 

3.1.3. GASTRONOMIA E VINHOS 

 

‘Produtos que satisfazem consumidores que têm como principal motivação usufruir de produtos típicos e 

aprofundar o conhecimento sobre o património enológico e gastronómico de um território.’ - PENT 

 

O Turismo Gastronómico está diretamente ligado ao prazer adquirido através da comida e da viagem, que 

ficam guardados na memória sensitiva. Através da gastronomia descobrem-se histórias de civilizações, 

ritos, modas e modos de uma região, permitindo manter a tradição e fomentar o desenvolvimento 

económico local.  

 

Papas: 

 Papas Laberças (ou Caldo de Farinha) – nabiças, azeite, farinha de milho, Sal e Pimenta; 

 Papas de Abóbora – abóbora, leite, Farinha de trigo; 

 Paparote – Castanhas piladas, Água, Leite e Sal; 
 

Sopas:  

 Sopa da beira – Folhas de couve-galega, nabiças, Fatia de presunto ou um osso de presunto com 
carne, azeite, farinha de milho, Sal e Pimenta; 

 Sopa seca – Cebola, azeite, feijão vermelho, pão de trigo, vinagre, louro, salsa, Sal e Pimenta; 
 

Peixe: 

 Bacalhau com Leite; 

 Lampreia; 

 Trutas abafadas; 
 

Carne: 

 Arroz de cabidela; 

 Arroz de pato; 

 Torresmos da beira; 
 

Doces: 

 Doce de abóbora; 

 Tigelada da beira; 

 Fritas de abóbora; 

 Leite-creme; 
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 Pudim de pão; 

 

3.1.3.1. Vinho do Dão 

 

“Tudo nestas paragens são grandezas”, escreveu José Saramago a propósito da região onde se 

produz o milenar vinho do Dão. Aqui sente-se a herança dos antigos monges agricultores, que 

marcaram de forma indelével as construções religiosas, a cultura da vinha e o modo de produzir o 

precioso néctar. Com a linha da poderosa Serra da Estrela a pontuar o horizonte, o Dão, com os seus 

Invernos chuvosos e verãos quentes e secos, é zona de pequena propriedade, com vegetação 

exuberante, ar puro e numerosos cursos de águas límpidas correndo sobre berço granítico. Pinheiro 

bravo, carvalho e castanheiro são vulgares, mas é a vinha que predomina, com mais de 70 milhões 

de cepas plantadas. E que cepas! Terá sido no Dão, na aldeia de Tourigo, que nasceu aquela que é 

por muitos considerada a rainha das castas tintas portuguesas: a Touriga Nacional. Queijo, cabrito, 

presunto, enchidos, preenchem um longo e saboroso cardápio gastronómico. Frutos de grande 

caráter, como a maçã bravo de Esmolfe, são típicos da região. E há, além de centros urbanos 

carregados de história que interessa visitar (Viseu, Penalva do Castelo, Oliveira do Hospital, Seia), 

velhas aldeias perdidas no fundo dos vales ou nos altos das montanhas, à espera de serem (re) 

descobertas.  

 

A Região do Dão – com uma superfície geográfica de cerca de 376 000 hectares – estende-se pelos 

municípios de Arganil, Oliveira do Hospital e Tábua do Distrito de Coimbra; Aguiar da Beira, Fornos 

de Algodres, Gouveia e Seia do Distrito da Guarda; Carregal do Sal, Mangualde, Mortágua, Nelas, 

Penalva do Castelo, Santa Comba Dão, Sátão, Tondela e Viseu do Distrito de Viseu. 

 

A produção dos vinhos da Região está subordinada às condições meteorológicas verificadas 

anualmente. Assim dos 500 000 hectolitros de vinhos produzidos em anos normais, apenas 250.000 

a 300.000 são suscetíveis de Denominação Dão, repartidos percentualmente e aproximadamente por 

Adegas Cooperativas, Centros de Vinificação, Produtores-Engarrafadores e Produtores-Vinificadores. 

 

Os vinhos do Dão são o exemplo perfeito da união entre tradição e modernidade. Só numa região 

onde o passado e o futuro se completam, é possível encontrar infraestruturas tecnologicamente 

avançadas nas tradicionais Adegas Cooperativas e Centros de Vinificação. E assim nascem vinhos 

de qualidade e tipicidade notáveis, fruto de uma relação única e muito especial entre os homens e a 

sua terra. 
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Tipos de vinho: 

 Tinto; 

 Branco; 

 Rosé; 

 Espumante; 

 

3.1.3.2. Queijo Serra da Estrela e Queijo Serra da Estrela Velho 

 

 

"Queijo Serra da Estrela", o queijo curado, de pasta semimole, amanteigada, branca ou ligeiramente 

amarelada, bem ligada, cremosa e untuosa, com poucos ou nenhuns olhos, obtido por esgotamento 

lento da coalhada após coagulação pelo cardo (Cynara cardunculus, L.) do leite cru estreme 

proveniente de ovelhas da raça Bordaleira Serra da Estrela e ou Churra Mondegueira, produzido na 

área geográfica delimitada de produção.  

 

"Queijo Serra da Estrela Velho", o queijo curado, de pasta semidura a extradura, ligeiramente 

quebradiça, untuosa, cor alaranjada/acastanhada, com poucos ou nenhuns olhos, obtido por 

maturação prolongada (mínimo 120 dias) do queijo Serra da Estrela, efetuada na mesma área 

geográfica delimitada e nas condições de humidade e temperatura definidas.  

 

A área geográfica correspondente à produção do Queijo Serra da Estrela abrange cerca de 3 119 

km2 e compreende os seguintes concelhos: Todas as freguesias dos concelhos de Carregal do Sal, 

Celorico da Beira, Fornos de Algodres, Gouveia, Mangualde, Manteigas, Nelas, Oliveira do Hospital, 

Penalva do Castelo e Seia. Algumas freguesias dos concelhos de: Aguiar da Beira, Arganil, Covilhã, 

Guarda, Tábua, Tondela, Trancoso e Viseu. 
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3.1.3.3. Requeijão da Serra da Estrela 

 

 

Entende-se por " Requeijão Serra da Estrela", a massa cremosa, ligeiramente granulosa e de côr 

branca, obtida por precipitação ou coagulação, pelo calor, das proteínas contidas no soro resultante 

da laboração do Queijo Serra da Estrela. 

Características do Requeijão Serra da Estrela - DOP - O produto final apresenta as seguintes 

características: 

 

Físicas e sensoriais: 

 

 Aspeto - cremoso, ligeiramente granuloso, macio, uniforme ;  

 Forma e Consistência - forma do recipiente que o contêm ou a forma aproximada de um 

cilindro baixo irregular, a consistência é macia e cremosa; 

 Peso - o peso de cada unidade pode variar entre 150 gr. e 400 gr; 

 Textura e Cor - bem ligada, uniformemente cremosa, lisa ao corte e côr branca;  

 Sabor e Aroma - bouquet agradável, funde-se na boca. 

Químicas (em relação ao extrato seco): 

 Teor de humidade - 55 % a 60 %;  

 Teor de gordura - 18 % a 20 %;  

 Teor em cinzas - 1 % a 1, 5 %;  

 Teor de proteínas - 19 % a 20 %. 

 

Área Geográfica de Produção - a área geográfica de produção (produção de matéria prima, 

transformação, pré - embalagem e acondicionamento) está naturalmente circunscrita aos Concelhos 

de: Carregal do Sal, Celorico da Beira, Fornos de Algodres, Gouveia, Mangualde, Manteigas, Nelas, 

Oliveira do Hospital, Penalva do Castelo e Seia; às Freguesias de Carapito, Cortiçada, Dornelas, 

Eirado, Forninhos, Penaverde e Valverde, do Concelho de AGUIAR DA BEIRA ; às Freguesias de 

Anceriz, Barril do Alva, Cerdeira, Coja, Pomares e Vila Cova do Alva, do Concelho de ARGANIL ; às 

Freguesias de Cortes do Meio, Erada, Paul, Sarzedo, Unhais da Serra, Verdelhos e Vila do Carvalho 

do Concelho de Covilhã; às freguesias de Aldeia Viçosa, Cavadoude, Corujeira, Faia, Famalicão, 
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Fernão Joanes, Maçaínhas de Baixo, Meios, Mizarela, Pero Soares, Porto da Carne, São Vicente, Sé, 

Seixo Amarelo, Trinta, Vale de Estrelas, Valhelhas, Videmonte, Vila Cortez do Mondego e Vila Soeira, 

do Concelho de GUARDA; às Freguesias de Midões, Póvoa de Midões, e Vila Nova de Oliveirinha, do 

Concelho de TÁBUA; às Freguesias de Canas de St.ª Maria, Ferreirós do Dão, Lobão da Beira, 

Molelos, Mosteiro de Fráguas, Nandufe , Parada de Gonta, Sabugosa, S. Miguel do Outeiro, Tonda e 

Tondela , do Concelho de TONDELA; às freguesias de Aldeia Nova, Carnicães, Feital, Fiães, 

Freches, St.ª Maria, S. Pedro, Tamanhos, Torres, Vila Franca das Naves e Vilares, do Concelho de 

TRANCOSO e às Freguesias de Fragosela, Loureiro de Silgueiros, Povolide e S. João de Lourosa, do 

Concelho de VISEU.   

 

A área de implantação na Região Agrária do Centro é de 311 874 ha.  

 

3.1.3.4. Borrego Serra da Estrela 

 

Entende-se por " Borrego Serra da Estrela", as carcaças refrigeradas obtidas a partir de animais da 

raça Bordaleira Serra da Estrela, filhos de pai e mãe inscritos no Livro Genealógico da Raça 

Bordaleira Serra da Estrela. 

 

O abate dos animais (machos e fêmeas) é feito até 30 dias de vida, com um peso vivo até 12 Kg.  

 

As carcaças têm um peso até 7 Kg e possuem a gordura subcutânea bem distribuída. 

 

A Área Geográfica de Produção (nascimento, cria e abate dos animais) está circunscrita aos 

Concelhos de: Carregal do Sal , Celorico da Beira, Fornos de Algodres, Gouveia, Mangualde, 

Manteigas, Nelas, Oliveira do Hospital, Penalva do Castelo e Seia; às Freguesias de Carapito, 

Cortiçada, Dornelas, Eirado, Forninhos, Penaverde e Valverde, do Concelho de AGUIAR DA BEIRA; 

às Freguesias de Anseriz, Barril do Alva, Cerdeira, Coja, Pomares e Vila Cova do Alva, do Concelho 

de ARGANIL; às Freguesias de Aldeia do Carvalho, Cortes do Meio, Erada, Paul, Sarzedo, Unhais da 

Serra e Verdelhos do Concelho de COVILHÃ; às Freguesias de Aldeia Viçosa, Cavadoude, Corujeira, 

Faia, Famalicão, Fernão Joanes, Maçaínhas de Baixo, Meios, Mizarela, Pero Soares, Porto da Carne, 

São Vicente, Sé, Seixo Amarelo, Trinta, Vale de Estrelas, Valhelhas, Videmonte, Vila Cortez do 

Mondego e Vila Soeira, do Concelho de GUARDA; às Freguesias de Midões, Póvoa de Midões, e Vila 

Nova de Oliveirinha, do Concelho de TÁBUA; às Freguesias de Canas de St.ª Maria, Ferreirós do 

Dão, Lajeosa, Lobão da Beira, Molelos, Mosteiro de Fráguas, Nandufe, Parada de Gonta, Sabugosa, 

S. Miguel do Outeiro, Tonda e Tondela, do Concelho de TONDELA; às freguesias de Aldeia Nova, 

Carnicães, Feital, Fiães, Freches, St.ª Maria, S. Pedro, Tamanhos, Torres, Vila Franca das Naves e 
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Vilares, do Concelho de TRANCOSO e às Freguesias de Fragosela, Loureiro de Silgueiros, Povolide 

e S. João de Lourosa, do Concelho de VISEU.   

 

A área de implantação na Região Agrária do Centro é de 311 874 ha. 

 

3.1.3.4.1. MAÇÃ BRAVO DO ESMOLFE 

 

 

Entende-se por " Maçã Bravo de Esmolfe " o fruto proveniente da cultivar derivada do Malus 

Domestica Bokh, produzida em região específica. 

 

Em particular e de acordo com a variedade, as principais características organoléticas são as 

seguintes:  

 Cor – epiderme esbranquiçada, eventualmente com manchas avermelhadas, manchada e ou 

raiada, de carepa na fossa peduncular, podendo atingir até 20 % da epiderme;  

 Aroma e Sabor – aroma intenso, agradável e bastante sui géneris; polpa branca, macia, 

sucosa, doce, com boas qualidades gustativas;  

 Forma – oblongo – cónica de calibre médio a pequeno. 

 

Área Geográfica – a área geográfica de produção (produção, tratamento e acondicionamento) está 

circunscrita aos Concelhos de: Aguiar da Beira, Celorico da Beira, Fornos de Algodres, Gouveia, 

Guarda, Manteigas, Pinhel, Seia, Trancoso do distrito da Guarda; Covilhã, Belmonte, Fundão, do 

distrito de Castelo Branco; Arganil, Tábua, Oliveira do Hospital, do distrito de Coimbra; Tondela, 

Santa Comba Dão, Carregal do Sal, Nelas, Mangualde, Penalva do Castelo, Sátão, Aguiar da Beira, 

Viseu, S. Pedro do Sul, Vila Nova de Paiva, Castro Daire, Sernancelhe, Penedono, Moimenta da 

Beira, Tarouca, Lamego e Armamar, do Distrito de Viseu. 

 

A área de implantação na Região Agrária do Centro é de 783 169 ha. 
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3.1.3.5. Maçã da Beira Alta 

 

 

 

Entende-se por " Maçã da Beira Alta " o fruto proveniente de diversas variedades de macieira Malus 

Domestica Bokh, tradicionalmente cultivadas nesta área geográfica. As maçãs da Beira Alta são 

produzidas por variedades dos grupos Golden, Gala, Red Delicious, Starting, Jonagold, Granny 

Smith, Jonared e Reinetas. 

 

Área Geográfica – a área geográfica de produção (produção, tratamento e acondicionamento) está 

circunscrita aos Concelhos de: Armamar, Carregal do Sal, Castro Daire, Cinfães, Lamego, 

Mangualde, Moimenta da Beira, Mortágua, Nelas, Oliveira de Frades, Penalva do Castelo, Penedono, 

Resende, Santa Comba Dão, S. João da Pesqueira, S. Pedro do Sul, Sátão, Sernancelhe, Tabuaço, 

Tarouca, Tondela, Vila Nova de Paiva, Viseu e Vouzela no Distrito de Viseu; Aguiar da Beira, 

Almeida, Celorico da Beira, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Gouveia, Guarda, 

Manteigas, Mêda, Pinhel, Sabugal, Seia e Trancoso , no Distrito da Guarda; Arganil, Oliveira do 

Hospital e Tábua no Distrito de Coimbra..  

 

A área de implantação na Região Agrária do Centro é de 918 010 ha. 

 

3.1.4. TURISMO DE BEM-ESTAR E SAÚDE 

 

‘Produtos que satisfazem consumidores que têm como principal motivação recuperar o bem-estar 

físico e psíquico, com a realização de tratamentos em centros especializados.’ – PENT 

 

Este tipo de produto turístico é procurado por pessoas que pretendem realizar um conjunto de 

atividades tendo como principal objetivo meio de manutenção ou melhoria do seu nível físico e 

psíquico. 

 

A alteração do conceito saúde, considerada hoje como um estado de “completo bem-estar”, 

despertou na sociedade a adoção de novos estilos de vida saudável. Assim surge uma atividade 
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económica com vertentes turística e terapêutica assistindo-se, em particular na última década, à 

implementação de programas específicos de termalismo incluídos no "Turismo de Saúde", ligado à 

cura, mas também à prevenção de doenças e à redução do stress, transformando-se numa das áreas 

mais ascendentes da atividade turística. 

 

3.1.4.1. Caldas da Ferreira 

 

Localizadas em pleno meio rural e rodeadas por deslumbrantes paisagens, as Caldas da Felgueira 

são um convite a um local quase paradisíaco, que conjuga saúde, descanso e lazer. 

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. 

 

Meios de Cura: Aerossol simples, sónico e manosónico, irrigação nasal, nebulização individual, 

insuflação tubo-timpânica, duche com massagem (Vichy), duche de Aix, banho de imersão simples e 

com hidromassagem computorizada, duche de jato, estufa de vapor mãos e pés, estufa de vapor 

coluna / membros, aerobanho, bertholaix, hidropressoterapia, ionizações, ultrasons, ginástica 

respiratória, hidroginástica, massagem geral a seco, banho turco, sauna.  

 

Horário de Funcionamento: Das 08h00 às 20h00 de segunda a sábado; das 08h00 às 13h00 ao 

domingo e feriados. 

 

Atividades desportivas: Ténis, Badmington, Equitação, Bicicletas, Circuitos de Manutenção, Pesca, 

Caça, Tiro aos Pratos. 

 

Época Termal: De meados de fevereiro até ao fim de novembro. O spa encontra-se aberto todo o ano.  

 

Mineralização da água: Fracamente mineralizada.  

 

Terapêutica: Indicada para o tratamento de doenças do foro respiratório e músculo-esquelético, como 

asma, bronquite crónica, efisema, D. P. C. O., sinusites, otites, osteoartrites, espondilartrose, reabilitação 

articular e muscular da artropatia traumática, pré e pós-operatório ortopédico e gota.  

 

Tipo de água: Bicarbonatada Sódica Sulfúrea.  
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Alojamento associado: Grande Hotel das Caldas da Felgueira, Apartahotel Pantanha, Pensão Moderna, 

Pensão Mondego, Residencial Linda Vista  

 

PH da água: 8.4  

 

Temperatura da água (ºC): 35.8  
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4. INFRAESTRUTURAS DE APOIO 

4.1. ALOJAMENTO 

 

De acordo com os dados do Turismo de Portugal encontram-se classificados, no concelho de Nelas, 

6 empreendimentos turísticos, dos quais: 3 estabelecimentos hoteleiros, 2 estabelecimentos de 

turismo em espaço rural e 1 estabelecimento de turismo de habitação.  

Existem ainda 7 estabelecimentos de Alojamento Local que embora não classificadas providenciam 

mais capacidade turística ao município. 

 

 

Tabela. 7 - Empreendimentos Turísticos classificados no Concelho de Nelas 

Designação do 
Empreendimento 

Tipo de 
Empreendimento 

Turístico 

Nrº de 
Hóspedes 

Nrº de Unidades de 
Alojamento 

Categoria 
Prevista 

 

Freguesia 

Hotel Nelas ParQ Hotel 
 

147 
75 *** 

 

 
Leça da Palmeira 

Hotel da Urgeiriça Hotel 
 

 
189 

90 **** 

 

 
Canas de 
Senhorim 

Grande Hotel das 
Caldas da Felgueira 

Hotel 
 

 
128 

73 *** 
 

Caldas da 
Felgueira 

Quinta do Pomar de 
Nelas 

Turismo no Espaço Rural – 
Casa de Campo 

 

 
12 

6  

 

 
Canas de 
Senhorim 

Quinta do Castanheiro Turismo de Habitação 
 

 
 

11  

 

Canas de 
Senhorim 

 

Quinta da Fata 
Turismo em Espaço Rural - 

Agroturismo 
 9  

 

 
Vilar Seco 

Fonte: Turismo de Portugal, 2012 
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Tabela. 8 - Empreendimentos Turísticos não classificados no Conselho de Nelas 

Designação do 
Empreendimento 

Tipo de 
Empreendimento 

Turístico 

Nrº de 
Hóspedes 

Nrº de Unidades de 
Alojamento 

Categoria 
Prevista 

 

Freguesia 

Pensão Moderna Apartamentos Turísticos 
 

43 
23 2ªCat. 

Caldas da 
Felgueira 

Hotel Apartamentos 
Pantanha 

Hotel-Apartamento 148 40 *** 
Caldas da 
Felgueira 

Fonte: Turismo de Portugal, 2012 

 

 

Tabela. 9 - Alojamento Local no Conselho de Nelas 

Entidade Modalidade Nrº Hóspedes 
Nrº de Unidades de 

Alojamento 
 

Freguesia 

Apartamentos 
Turísticos Natália 

Alojamento Local 
 

28 
8 

 

 
Canas de Senhorim 

Casa Castenda Alojamento Local  

16 
6 Canas de Senhorim 

Ana Cristina Pereira 
Silva Borges 

Alojamento Local 15 8 Nelas 

Elisabete da Conceição 
Guerra Pais Abrantes 

Alojamento Local 12 6 Canas de Senhorim 

Fernandes e Amaral, 
Transportes de 

Mercadoria e hotelaria, 
Lda. 

Alojamento Local 19 8 Canas de Senhorim 

Sol Nascente Alojamento Local 15 7 Canas de Senhorim 
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Hospedagem Tavares Alojamento Local 16 5 Caldas da Felgueira 

 

 

 

4.1.1.1. Aposta em Novos Projetos de Empreendimentos Turísticos 

 

O alojamento turístico surge como componente indissociável da atividade turística, constituindo, 

muitas vezes, a razão principal da deslocação dos visitantes. A oferta de empreendimentos turísticos, 

em solo rural conta atualmente com uma nova vaga de oportunidades que vão de encontro às 

necessidades de uma procura cada vez maior e exigente, às quais se junta a necessidade de 

conservação do património natural e histórico edificado. O potencial atrativo dos empreendimentos de 

alojamento turístico é indiscutível e muito pretensioso face ao desejado desenvolvimento em termos 

de Turismo de Natureza e Rural. 

 

Segundo PROTC-Plano Regional de Ordenamento do Territorial do Centro a inserção territorial dos 

empreendimentos turísticos deve ocorrer segundo as seguintes modalidades: 

1. Empreendimentos Turísticos Isolados (ETI), que correspondem a estabelecimentos hoteleiros, nas 

tipologias Hotéis, desde que associados a temáticas específicas (saúde, desporto, atividades 

cinegéticas, da natureza, educativas, culturais, sociais, etc.) que contribuam para a valorização 

económica e ambiental do espaço rural, e Pousadas; empreendimentos de Turismo no Espaço 

Rural (TER); empreendimentos de Turismo de Habitação; Parques de Campismo e de 

Caravanismo; 

2. Núcleos de Desenvolvimento Turístico (NDT), que correspondem às áreas de ocupação turística 

em solo rural, nas quais se integram conjuntos de empreendimentos turísticos e equipamentos de 

animação turística, bem como outros equipamentos e atividades de turismo e lazer compatíveis 

com o estatuto de solo rural. Nos NDT podem ser incluídos os seguintes empreendimentos 

turísticos: estabelecimentos hoteleiros, Aldeamentos Turísticos, empreendimentos de Turismo de 

Habitação, empreendimentos de Turismo em Espaço Rural, Parques de Campismo e Caravanismo 

e empreendimentos de Turismo da Natureza, bem como conjuntos turísticos (resorts) que englobem 

as tipologias anteriores. 

 

Assim e devido a importância económica e ao desenvolvimento que trará ao concelho, Nelas deve 

criar uma rede equilibrada de oferta de alojamento na modalidade “Turismo em Espaço Rural”: 

 promover a instalação e o funcionamento dos diferentes serviços de hospedagem em casas e 
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empreendimentos turísticos de turismo em espaço rural; 

 Contribuir para a preservação, recuperação e valorização dos elementos do património 

construído existentes, designadamente através do aproveitamento de casas ou outras 

construções tradicionais, passíveis de integração nas modalidades de alojamento 

consignadas, sempre numa ótica de integração com o meio envolvente; 

 Contribuir para a qualificação e diversificação da oferta turística; 

 Contribuir, de uma maneira geral, para o desenvolvimento sustentável da região. 

 

 

4.2. EMPRESAS DE ANIMAÇÃO TURÍSTICA / EVENTOS 

 

Empresa Radioativa, Lda. 

Alvará 1/2007 

Localização Canas de Senhorim 

Atividades 
BTT, canoagem, kayak, orientação, percursos 

pedestres, rappel, slide, tiro. 

 

 

 

Ilustração 1:  Atividades de Natureza   

    

BTT Rappel Kayak Tiro 
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5. ANÁLISE SWOT 

 

 

Tabela 10 - Análise SWOT 

F
O

R
Ç

A
S

 

 Município com forte dimensão cultural, 

Histórica e Tradicional potenciadora do 

turismo cultural: património edificado vasto 

e diversificado; 

 Município de forte tradição gastronómica: 

cozinha regional, Doçaria; 

 Vinhos do Dão; 

 Produtos DOP – Queijo Serra da Estrela, 

Requeijão Serra da Estrela, Borrego Serra 

da Estrela, Maçã Bravo Esmolfe; 

 Produtos IGP – Maça da Beira Alta; 

 Várias unidades de alojamento rural: várias 

unidades turísticas de casas de campo, 

alojamento particular, turismo no espaço 

rural 

 Caldas de Felgueira, adaptada ao contexto 

mais contemporâneo no produto saúde e 

bem-estar; 

 Política de agenda cultural desenvolvida, 

com feira medieval, festa da primavera, 

feira do vinho do Dão e outros eventos 

diferenciadores;  

 Falta de um trabalho estruturado e 

sistematizado com vista ao 

desenvolvimento integrado do setor do 

turismo; 

 Falta de articulação entre os atores 

turísticos que intervêm 

 Falta de integração vertical e horizontal 

dos produtos de Nelas 

 Reduzido marketing e divulgação de 

Nelas enquanto destino de Turismo/ 

cultura/ Lazer 

 A25 como principal e quase única via 

de comunicação de qualidade na 

região; 

 Reduzida formação de pessoal no 

setor do turismo e hotelaria; 

 Deficiente oferta de alojamento 

hoteleiro 

 Os produtos gastronómicos carecem 

de certificação 

 Inexistência de uma rede de percursos 

pedestres devidamente classificados 

F
R

A
Q

U
E

Z
A

S
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O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

 Similitude entre os produtos propostos no 

PENT e o potencial de Nelas 

 Reestruturação do Turismo nacional. Início 

de atividade das Entidades Regionais de 

Turismo, com possibilidade, desde o início, 

de captar atenção e ação desta para o 

município  

 Presença de espaços naturais valiosos 

com potencial para a prática de atividades 

lúdicas e didáticas ligadas à natureza  

 Possibilidade de valorização da 

biodiversidade através da criação 

percursos pedestres 

 Enquadramento sub-regional capaz de 

ampliar a oferta e os produtos (municípios 

envolventes); 

 Beleza paisagista e proximidade da Serra 

da estrela; 

 Proximidade à A25, eixo de ligação entre 

Aveiro e Espanha através de Vilar 

Formoso;  

 Proximidade a Viseu, cidade de média 

dimensão mais próxima (22km); 

 Futura conversão do IC12 em autoestrada 

que apresentará uma melhoria nos 

acessos; 

 Concorrência de outras regiões com 

maior tradição turística,  

 Período de crise económica mundial, 

principalmente envolta dos motores 

económicos Europa e Estados Unidos; 

 Envelhecimento da população; 

 Crescente desertificação; 

 Envelhecimento e degradação do 

património habitacional. 

 

 

A
M

E
A

Ç
A

S
 

 

 

Análise: 

 
A análise SWOT, técnica de gestão estratégica, adota uma abordagem lógica, subjetiva, que ajuda a 

estruturar ideias. É um instrumento para compreender e decidir sobre diferentes situações em áreas 

empresariais e de organizações que permite rever estratégias, posições e direções de uma proposta 

ou uma ideia. 

 

A análise SWOT é o resultado da integração das análises internas e externas, através de uma matriz 

onde se cruzam os pontos fortes e fracos com as oportunidades e as ameaças identificadas, 
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denominada Matriz SWOT: Strenghts (forças), Weaknesses (fraquezas), Opportunities 

(oportunidades) e Threats (ameaças). 

 
 
 
 

6. PROPOSTA 

 

O potencial turístico da região, reside essencialmente na existência de património arquitetónico e 

arqueológico com algum valor e características paisagísticas de interesse. A sul do concelho, 

encontra-se o complexo termal, Caldas de Felgueira, onde se encontra uma grande parte dos 

estabelecimentos hoteleiros atualmente em funcionamento.  

 

6.1. TOURING CULTURAL E PAISAGISTA 

 

 Criação de um museu municipal de artesanato. Município rico em criações e atividades 

artesanais. Com exposição dos mais variados trabalhos artesanais em exposições fixas e 

temporárias através de cedências de materiais de particulares, associações, empresas ao 

museu.  

 

 Eventos – município com agenda de eventos razoavelmente desenvolvida. Carnaval e Feira 

Medieval em Canas de Senhorim, festa da primavera que marca o início da primavera, festas 

do município, festivais de folclore, comemoração de datas festivas como o 25 de Abril, e 

associação à preocupação com a saúde com o evento maio – mês do coração. Eventos 

precisam de projeção publicitária mais abrangente, não só local mas regional e nacional para 

mais visitantes atrair. 

 

6.2. TURISMO DE NATUREZA/ ATIVO 

A localização do município de Nelas próximo dos sistemas montanhosos do Caramulo/ 

Montemuro/Nave a norte e a Serra da Estrela a sul, o vale do rio Mondego, a existência de minas de 

urânio, afetação de casas antigas ao Turismo no Espaço Rural e uma empresa de atividades de 

natureza, potenciam: 

 Atividades desportivas ou de recreio de rio; 

 Percursos pedestres no seu espaço florestal; 

 Visitas às minas, e se tiverem linhas de caminho de ferro, afetá-los à sua utilização turística; 

 Potenciar ainda mais atividades de turismo de natureza; 
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6.3. GASTRONOMIA E VINHOS 

 Eventos – já se realizam as festas do vinho do Dão. Uma vez que o município é rico em 

produtos alimentares únicos e pratos típicos, poder-se-á juntar á festa já existente ou criar 

uma mostra gastronómica com os vários produtos tradicionais. 

 

6.4. SAÚDE E BEM-ESTAR 

 Caldas de Felgueira – existe um complexo termal em Nelas. É lá que a maior parte dos 

estabelecimentos hoteleiros se localizam. Tentar fomentar o turismo de negócios, 

congressos, seminários nos estabelecimentos hoteleiros mais próximos às Caldas. 
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