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“Descobrir a Covilhã” 

Localizada no Interior de Portugal, a Covilhã é uma cidade de montanha, com alicerces 
sólidos assentes na tradição e na modernidade, na indústria da lã, no conhecimento, 
na inovação e no lazer. 

As suas ruas estreitas oferecem e contam a história de Pêro da Covilhã, diplomata e 
explorador fundamental na descoberta do caminho marítimo para a Índia, da grande 
Comunidade Judaica que outrora aqui se instalou, da pujante indústria dos lanifícios 
que lhe valeu o epíteto de “Manchester portuguesa”, apresentando ainda um dos mais 
vastos e diversificados acervos de arte urbana do mundo. 

Covilhã 
0 Bem-vindo à cidade da Covilhã. 

Vamos descobrir a cidade, os seus 
museus, os seus jardins e as suas 
gentes ilustres. 
Inicie o Peddy Paper junto à Praça 
do Município. 
- Na Praça do Município, quem é 
a estrela lembrada pela Era dos 
Descobrimentos? 

Pêro da Covilhã 
1 Na praça central do município a 

estrela é Pêro da Covilhã. Foi um 
explorador, diplomata e espião dos 
séculos XV e XVI, na Era dos 
Descobrimentos. 
Pêro é lembrado com uma estátua, 
em frente à Câmara Municipal, 
junto a um grande painel de 
granito polido mostrando as suas 
viagens. - A profissão de Pêro da 
Covilhã levou-o a explorar que 
países? 
(Tente identifica-los no painel de 
granito.) 



Igreja da Misericórdia 2 A Igreja da Misericórdia foi 
reedificada na segunda metade do 
século XVII, sobre um primeiro 
templo construído em meados do 
século anterior. 
Trata-se de uma igreja de 
planimetria maneirista, composta 
por nave única e capela-mor mais 
baixa e estreita, com torre sineira 
adossada do lado esquerdo. 
- Em que década a Igreja da 
Misericórdia foi restaurada e 
quem foi o arquiteto 
responsável? 

Colégio das Freiras (Arte Nova) 
3 Será no “Colégio das Freiras”, na 

Rua Marquês d’Ávila e Bolama que 
se encontram os mais antigos 
apontamentos que remetem para 
uma nova estética. Não podendo 
ainda afirmar-se como Arte Nova, 
marcaram uma nova conceção 
decorativa. 
- Quais são as características 
notáveis expressas na decoração? 

Mercado Municipal 4 Percorrendo a Covilhã há um local 
que não pode ser ignorado. Bem 
no centro da cidade há um 
imponente edifício dos anos 40 , 
recentemente requalificado que 
merece uma visita detalhada. 
- Quais são os produtos regionais 
que pode aí encontrar? 

Museu de Lanifícios 
5 O Museu de Lanifícios da 

Universidade da Beira Interior foi 
instituído em 1989, com a 
finalidade de salvaguardar a área 
das tinturarias da Real Fábrica de 
Panos, uma manufatura de Estado, 
fundada por Marquês de Pombal 
em 1764. Sempre com o lema “os 
fios do passado a tecer o futuro”. 
- Qual é a missão do Museu de 
Lanifícios? 



Parque da Goldra 
6 Este espaço de lazer não só tem 

uma nova via de acesso pedestre ao 
centro da cidade, como é possível 
aceder à zona baixa da Covilhã 
através da sua ligação urbana entre 
a Universidade da Beira Interior e o 
Anfiteatro Mártir-in-Colo. 
O Parque da Goldra constitui-se 
como um espaço de lazer ao ar livre, 
capaz de acolher acontecimentos 
urbanos, nomeadamente de caráter 
lúdico e de promoção, bem como o 
convívio da população. 
- Aproveite este lindo espaço verde 
e fotografe. 

Escola Secundária Campos Melo 
7 José Maria Veiga da Silva Campos 

Melo (1840-1890), “fez os estudos 
secundários num colégio de 
Lisboa... continuou os estudos em 
Inglaterra e na Bélgica”. Sendo um 
homem viajado, teve oportunidade 
de conhecer cidades industriais e 
grandes fábricas, contactando com 
as maiores novidades tecnológicas a 
nível europeu, da época. Veio a ser 
um dos maiores industriais do seu 
tempo, sendo o responsável pela 
introdução de novos mecanismos e 
aperfeiçoamento da indústria têxtil. 
Desenvolveu o ensino primário e o 
ensino técnico na Covilhã, sendo ele 

o principal impulsionador da criação
da Escola Industrial em 1884. 
Promoveu a assistência médica e a 
criação de habitações para os 
operários. 
- Que funções desempenhou  
Campos Melo na Câmara Municipal 
da Covilhã? 



Escola Secundária Frei Heitor Pinto 
8 Frei Heitor Pinto foi uma 

personalidade pertencente à Ordem 
de S. Jerónimo, sendo natural da 
Covilhã. 
Ainda jovem, inclinou-se para as 
ciências filosóficas. Escreveu 
"Imagem da Vida Cristã", um livro 
famoso, onde exprime horror à 
observação sensorial e crê na 
grandeza de Deus. 
- Qual é a frase mais famosa do livro 
que Frei Heitor Pinto escreveu? 

New Hand Lab 
9 O New Hand Lab é um espaço que 

promove a criatividade, a inovação e 
o empreendedorismo através da
concretização de ideias, produtos e 
iniciativas. Pretende assumir-se 
como um espaço de promoção e 
divulgação dos recursos endógenos 
mais criativos e impulsionar a 
Covilhã e a Beira Interior no país e 
no mundo. 
- Qual o nome da fábrica onde se 
encontra o New Hand Lab e de que 
século é a fabrica sobre a qual esta 
é erigida? 

Ponte da Carpinteira 10 Esta ponte pedonal liga o centro da 
cidade ao Bairro dos Penedos Altos.  
Suspensa a mais de 200 metros 
sobre a ribeira da Carpinteira, a sua 
travessia é um interessante desafio. 
À noite a ponte fica iluminada por 
duas longas faixas de luz. 
- Quem foi o arquiteto responsável 
pelo projeto da Ponte da 
Carpinteira? 



Jardim Público 11    Construído em pleno centro da cidade
         numa área relvada intercalada por 

passeios de madeira, um passadiço 
sobre o lago, um pequeno anfiteatro 
e ainda um excelente espaço 
infantil. O seu sistema de iluminação 
foi pensado para destacar o imenso 
verde do espaço. O jardim é 
complementado por um quiosque e 
um moderno bar esplanada. 
O Jardim Público foi, entretanto, 
remodelado por forma a 
proporcionar além das suas sombras 
uma maior área. 
- Que tipo de eventos eram 
realizados no Jardim Público, no 
século XX? 

Museu de Arte Sacra 
12 O Museu de Arte Sacra, é uma 

parceria entre a Câmara Municipal e 
o Arciprestado da Covilhã, que
permitiu devolver peças do culto 
religioso à cidade. 
Este museu, com traça 
arquitetónica do início do séc. XX, 
representa a tradição portuguesa 
da época. 
É possível encontrar coleções de 
pintura, escultura, metais, 
ourivesaria e paramentaria. No seu 
espolio destacam-se várias peças 
relacionadas com a história da 
cidade. De salientar ainda, em  
exposição, peças singulares como a 
imagem de Nossa Senhora das 
Almas ou o Menino Jesus da 
Cartolinha. 
Além das salas de exposição 
permanente, possui uma sala e 
pátios exteriores onde se realizam 
ao longo do ano variadíssimas 
exposições temporárias. 
- Quem foi residente do edifício 
onde hoje se encontra o Museu da 
Arte Sacra? 



Judiaria 
13 Sabe-se que desde o final do 

império romano existiam, naquele 
que viria a ser o território 
português, comunidades judaicas, 
em bairros judeus no interior das 
povoações, as judiarias. 
A comunidade judaica da Covilhã foi 
desde o século XII e até inícios do 
século XX, a maior e mais 
importante da Região da Serra da 
Estrela e uma das mais fortes de 
Portugal. 
A comunidade desta região 
dedicava-se fundamentalmente ao 
comércio e ao artesanato, mas 
também às atividades agrícolas, 
tendo sido sobretudo os 
impulsionadores da indústria dos 
lanifícios. 
- Que tipo de características das 
antigas judiarias são notáveis na Rua 
das Flores? 

Museu da Covilhã 14 O Museu da Covilhã pretende ser um 
 instrumento divulgativo e lúdico 
que, utilizando recursos variados, 
acessíveis e inclusivos, transmita a 
história da Covilhã à diversidade da 
população - visitantes e locais - de 
diferentes idades. 
- Quais as caractéristicas da cidade 
da Covilhã que mais gostou? 

Igreja de Santa Maria Maior 15 A igreja de Santa Maria Maior é a 
mais emblemática e a maior igreja 
da cidade. Foi construída no século 
XVI, sobre o templo medieval de 
Nossa Senhora do Castelo, por 
ordem do bispo D. Cristóvão de 
Castro. 
A igreja apresenta tipologia 
revivalista e neobarroca, planta 
longitudinal de nave única com 
capelas laterais à face e capela-mor 
mais baixa e estreita. No interior é 



de realçar o retábulo-mor, em estilo 
rococó. 
- O que representam os desenhos 
nos azulejos da Igreja de Santa 
Maria Maior? 

Miradouro Portas do Sol 16 A Covilhã possui um assinalável 
conjunto de intervenções, 
maioritariamente existentes na 
zona histórica da cidade. 
No intuito de dinamizar zonas 
degradadas e promover espaços 
esquecidos, a rota de Arte Urbana é 
um verdadeiro “museu ao ar livre" 
onde se presta uma homenagem ao 
passado glorioso da Covilhã, 
enquanto um dos mais importantes 
centros de produção de lanifícios do 
País. 

- Que obras de Arte Urbana é 
possível encontrar no Miradouro 
Portas do Sol? Quem são os 
autores?

Chegou ao final do Peddy Paper! Já conhece melhor a Covilhã e a sua história! 

Para mais informações aceda ao site www.visitcovilha.com ou visite-nos no 
Posto de Turismo. 
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