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Coimbra

Coimbra é a maior cidade da Região Centro de Portugal, com cerca de 101.069 habitantes na
zona urbana e 150.000 habitantes na zona do município. Como o maior centro urbano de uma
região de mais de 2 milhões de habitantes, Coimbra funciona como capital regional. A
presença de uma universidade e de outras instituições de ensino superior designa Coimbra
como "Cidade do Conhecimento".

Área 319.41 km²

População 143,396 habitantes de acordo com o Census 2011

Graus-Dia Anuais de Aquecimento 1,460, Temperatura base de 20 °C

Graus-Dia Anuais de Arrefecimento 1,200, Temperatura base de 24 °C

Population Density 448.94 habitantes/km²

Temperatura no Inverno 0-15 °C

Temperatura no Verão 18-35°C

SUPERFICIE, POPULAÇÃO E DADOS CLIMÁTICOS
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Como uma cidade histórica classificada pela UNESCO, Coimbra tem um importante património
cultural e arquitetónico, o que adicionado ao facto de ser atravessada pelo rio Mondego, dá a
Coimbra um carácter distintivo e torna-a atraente para os turistas. A qualidade ambiental de
Coimbra é reforçada por um clima amigável, indicadores positivos sobre o ar e o ruído, uma
variedade de espaços verdes no centro urbano e a paisagem fluvial do Mondego.
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Coimbra



Edificios Selecionados

• Escola 1º CEB da Solum (Anexas)

• Casa Municipal da Cultura

• Paços do Município
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Escola 1º CEB da Solum (Anexas)
O edifício foi construído nos anos 50 e até os anos 70 esta era uma escola de anexo às escolas
de formação de professores dedicadas ao ensino pedagógico. Nos anos 90 transformou-se em
Escola Primária. A construção do refeitório e uma renovação parcial do edifício foi feita há 10
anos.

O edifício está localizado no lado leste da cidade, perto do Estádio e de uma área comercial.
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Perfil e Orientação

• A escola é constituída por dois
edifícios com 39,8 x 9,5 m cada e
1 edifício (refeitório) com 2 áreas
de 9,73 x 6,5 m e uma de 7,15 x
2,15 m;

• É orientada ao longo de um eixo
leste-oeste com a fachada
principal a norte.

• A cobertura é de telha cerâmica e
tem uma superfície de 898 m2;
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• O edifício tem dois andares nos dois
edifícios principais e um andar no
edifício refeitório;

• Tem uma área total de cerca de 1.655 m2

(756 m2 em cada bloco e 142 m2 no
refeitório) e um volume de 6.269,21 m3

(2,828,19 m3 em cada bloco e 612,84 m3

no refeitório).

Dados Gerais Dimensões

Ano de construção 1950s Area 1655 m2

Utilização Escola Primária Pisos 2

Protegido Não Volume 6270 m3
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O edifício é uma escola primária e está dividido em três áreas principais: dois blocos
usados para salas de aula e o refeitório.
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A escola tem cerca de 300 alunos.

O horário das atividades diárias (de segunda a sexta-
feira) é:
• Aulas - 9h00 às 12h30 e 14h00 às 16h00
• Almoço - 12h30 às 14h00
• Atividades extracurriculares - 16h30 às 17h30
• Atendimento Familiar - 7h30 às 9h00 e 17h30 às 

19h00

Fora destes períodos o uso do edifício é muito baixo.
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Casa Municipal da Cultura

O edifício foi construído de 1991-1993 e inaugurado em 26 de outubro de 1993. Está
localizado perto do centro da cidade e perto da Universidade. É usado como Casa da Cultura e
tem vários equipamentos culturais, tais como biblioteca, auditório e galeria de arte, bem
como vários escritórios.
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• O edifício tem uma área total de
cerca de 13.225 m2 com uma
superfície total utilizada de cerca
de 9.862 m2.

• É orientada ao longo de um eixo
sudoeste com a fachada principal
no leste.

• A cobertura é plana e tem uma
superfície de 2.565 m2.
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• O edifício tem área total de cerca de
13.225 m2 e um volume de 39.944 m3

Dados Gerais Parâmetros

Ano de Construção 1993 Área 13 225 m2

Utilidade Bibliioteca, auditório, 
galeria, etc.

Pisos 8

Protegido Não Volume 39 944 m3
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O edifício é a Casa da Cultura e tem vários equipamentos culturais, tais como biblioteca, 
auditório e galeria de arte.
Existem duas áreas do edifício emprestadas a outras entidades:
• Parte do Piso -2 é um Refeitório utilizado pela Universidade de Coimbra;
• Parte do Piso -3 é utilizado pelo CACP - Círculo de Artes Plásticas de Coimbra.

Estes espaços são administrados por essas entidades, mas recebem eletricidade do quadro 
principal do edifício, sendo a eletricidade paga pelo Município.

O edifício tem 80 funcionários e é visitado por 17.500 pessoas / ano e trabalha com a seguinte 
programação:
• 15 de Julho a 15 de Setembro -> Segunda a Sexta: 9h00 - 18h30
• 16 de Setembro a 14 de Julho -> Segunda a Sexta: 9h00 - 19h30 e Sábado: 11h00 - 13h00 e 

14h00 e 19h00
Os utilizadores têm acesso ás salas de uso público somente após 10h00.
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Uso Atual

Casa Municipal da Cultura



A cantina funciona entre as 8h30 e as 17h00 (de segunda a sexta-feira), com os almoços 
servidos entre as 12h00 e as 15h00. Nos períodos 09h00-11h00 e 12h00-16h45 está em 
funcionamento o refeitório. O Refeitório está encerrado durante o mês de Agosto e durante as 
férias de Natal e de Páscoa.
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Casa Municipal da Cultura

Piso 0 (exemplo):



Paços do Município
O edifício foi construído após a demolição de parte do antigo mosteiro de Santa Cruz. As obras
de demolição e construção foram realizadas principalmente entre 1876 e 1879, mas alguns
trabalhos de construção foram desenvolvidos gradualmente até o início do século XX. O
edifício é utilizado como a Câmara Municipal do Município de Coimbra, sendo constituído
principalmente por escritórios e zonas de arquivos.
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• O edifício tem área total de cerca
de 5.880 m2 com uma superfície
total utilizada de cerca de 3.711 m2

e um volume de 40.575 m3.

• O edifício é orientado com um eixo
de 10º, com a fachada principal
orientada para o Oeste.

• A cobertura é de telha cerâmica e
tem uma superfície de 1.974 m2.
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• O edifício tem 3 Pisos e 2 Pisos
intermediários.

• O edifício tem área total de cerca de
5.880 m2 e um volume de 40.575 m3.

Dados Gerais Parâmetros

Ano de Construção 1876-1879 Área 5 880 m2

Utilidade Escritórios e 
armazenamento

Pisos 3

Protegido Sim Volume 39 944 m3
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O local é utilizado pela Câmara Municipal e por diversos 
serviços do Município de Coimbra.
O edifício é constituído principalmente por:

• Escritórios (total de 3.395,8 m2)
• Áreas de armazenamento (total de 315,2 m2).

Piso 0

Piso intermediário entre Piso 0 e 1
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Piso intermediário entre Piso 1 e 2

Piso 1

Piso 2
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O edifício normalmente tem ocupação 
entre as 7h30 e 19h30 (de segunda a 
sexta-feira).

O público só tem acesso entre as 9h00 e 
as 17h00.

O edifício tem 220 funcionários e é 
visitado por mais de 25.000 pessoas / 
ano.
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