








Coimbra é uma cidade portuguesa, capital 
do Distrito de Coimbra, principal cidade da 

região Centro de Portugal e situada na 
subregião do Baixo Mondego, com cerca de 

101 069 habitantes.[1]

Cidade historicamente de estudantes, conta 
actualmente com perto de 30 mil 

estudantes, grande parte dos mesmos de 
fora, somando-se ainda cerca de 40 a 45 
mil entradas de população que reside em 

concelhos periféricos, resulta uma 
população flutuante de aproximadamente 
220.000 pessoas.[carece de fontes?] É o 
centro da Área Metropolitana de Coimbra.

Banhada pelo rio Mondego, Coimbra é sede 
de um município com 319,41 km² de área e 
135 314 habitantes (2008), subdividido em 

31 freguesias, 13 das quais urbanas ou 
maioritariamente urbanas.

O município é limitado a norte pelo 
município de Mealhada, a leste por 

Penacova, Vila Nova de Poiares e Miranda 
do Corvo, a sul por Condeixa-a-Nova, a 

oeste por Montemor-o-Velho e a noroeste 
por Cantanhede.

É considerada uma das mais importantes 
cidades portuguesas, devido a 

infraestruturas, organizações e empresas 
que detém e que servem toda a população, 

que a sua importância histórica e 
privilegiada posição geográfica na região 

centro, lhe possibilitou centralizar. Os 
Hospitais da Universidade de Coimbra, o 
Hospital dos Covões e a Universidade de 

Coimbra são três grandes exemplos.

O feriado municipal ocorre a 4 de Julho, em 
memória da Rainha Santa Isabel, padroeira 

da cidade.

Foi Capital Nacional da Cultura em 2003 e 
é uma das cidades mais antigas de 

Portugal, tendo sido capital do Reino, e 
apresenta como principal ex-libris a sua 

Universidade, a mais antiga de Portugal e 
dos países de língua portuguesa, e uma 

das mais antigas da Europa.
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Serra da Estrela é o nome dado à cadeia montanhosa e à Serra onde se encontra a maior elevação de 
Portugal Continental, e a segunda maior em território português (apenas o Pico, nos Açores, a supera). 

Está situada no centro do Parque Natural da Serra da Estrela.

Partilhada pelos distritos da Guarda e de Castelo Branco, através dos municipios de Seia, Manteigas, 
Guarda, Gouveia, Celorico da Beira e Covilhã, atinge o ponto máximo de elevação nos 1993 metros de 
altitude. A real altitude da serra da Estrela, no seu cume, a Torre, é de 1993 m, conforme rectificações 

introduzidas por medições realizadas pelo Instituto Geográfico do Exército, já surgidas em folha à 
escala 1:25.000 que editou em 1993 (carta nº. 223). Assim, a altitude correntemente aceite de 1991 m, 
ainda muito divulgada, deve ser abandonada. Para completar os 2000 m foi construída uma torre de 7 

m.

Julga-se que corresponda à elevação a que os tratadistas romanos da Antiguidade chamavam de 
Montes Hermínios (Herminius Mons), e ter sido o berço do guerreiro lusitano Viriato.

Cachorro de cão da Serra da Estrela.

O ponto mais alto, a Torre, situa-se no concelho de Seia, distrito da Guarda. Também no concelho de 
Seia se situa a Estância de Esqui Vodafone, a única estância de esqui de Portugal, desenvolvendo-se a 

mesma nas encostas da serra que pertencem à freguesia de Loriga. As temperaturas mais baixas de 
Portugal são registadas no cume da Serra, com mínimas que atingem a marca de -20°C no Inverno.

O queijo da Serra da Estrela, considerado um dos melhores queijos de Portugal, é produzido nesta 
região, que também possui uma raça de cães-pastor, o cão da Serra da Estrela.

Em relação ao turismo, a atracção principal desta serra é a ocorrência de neve durante o inverno.












































