CONTEUDO - Freguesia
GEOGRAFIA

ANTANHOL:
Antanhol está situada a Sudoeste da cidade de Coimbra, e pertence ao Concelho e distrito de Coimbra, e à província da Beira
Litoral. O seu limite Norte dista a cerca 4 quilómetros do centro cidade.
Actualmente,Antanhol é composta pelos lugares Antanhol, Albergaria, Valongo, Cegonheira e Cardanha.
Descrição
Dadas as características da região, o seu povoamento deve ter ocorrido desde cedo num sítio alto, localmente designado por Mata
Velha ou Cidade Velha.
Pertence ao Concelho de Coimbra, situando-se a 5 quilómetros a Sudoeste desta Cidade. Está Localizado a uma altitude média de
100 metros na encosta sudoeste do monte dos Morouços, encosta que dá para a baixa onde corre a Ribeira de Antanhol.
Confrontações:
Confina com as freguesias de Cernache a Sul, Assafarge a nascente, Ribeira de Frades e Taveiro a poente e a norte Santa Clara e
São Martinho do Bispo (Concelho de Coimbra) e com a Freguesia de Anobra (Concelho de Condeixa-a-Nova).
Povoações:
• Antanhol
• Albergaria
• Valongo
• Cegonheira
• Cardenha
ASSAFARGE:
Assafarge é uma freguesia portuguesa do concelho de Coimbra, (distrito de Coimbra, província da Beira Litoral, região Centro e
sub-região Baixo Mondego), com cerca de 9,73km². A sua população tem vindo a aumentar de ano para ano. Situada a Sul do
Mondego, dista cerca de 6 km da sede de Concelho, Coimbra.
Descrição
Ocupa uma região acidentada de cabeços calcários cobertos de pinhal e de floresta autóctone de sobreiros que reapareceram após
os incêndios de alguns anos atrás e algumas culturas variadas, sendo constituída pelas povoações de Abrunheira, Algar, Assafarge,
Carvalhais de Baixo, Carvalhais de Cima, Envibora, Fontinhosa, Palheira e Vale de Cântaro. A aldeia da "Invívora" é uma aldeia já
há muito abandonada que se situa a sul da freguesia.
Confrontações:
Confina com as freguesias de Cernache, Antanhol, Almalaguês, Castelo Viegas e Santa Clara (Concelho de Coimbra) e com as
Freguesias de Vila Seca e Bendafé (Concelho de Condeixa-a-Nova).
Povoações:
• Assafarge
• Abrunheira
• Algar
• Carvalhais de Baixo
• Carvalhais de Cima
• Casa Nova
• Fontinhosa
• Palheira

• Vale de Cântaro
• Envíbora ou Invíbora (aldeia abandonada)

