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A Covilhã é uma cidade acolhedora do centro de Portugal, que alia uma história milenar a um dinamismo social, repleto de 
contemporaneidade e futuro. É neste sentido que esta urbe dinâmica e universitária, possuidora de uma forte vida económica e social, 
vitalidade cultural e desportiva, procura oferecer a quem a visita um vasto conjunto de equipamentos desportivos e sócio-culturais, 
hotelaria, infra-estruturas de saúde, para além das conceituadas e reconhecidas envolventes ambientais e humanas. 
Localizada na base da Serra da Estrela, este Concelho faz fronteira com os municípios vizinhos de Penamacor, Belmonte, Manteigas, 
Seia, Oliveira do Hospital e Fundão. Geograficamente, a Covilhã estende-se ao longo das encostas da Serra da Estrela e nos verdejantes 
vales adjacentes da Cova da Beira, serpenteados pelo rio Zêzere e seus afluentes. Está situada no centro do País, o que lhe confere 
desde logo uma posição de destaque no eixo de desenvolvimento marcado pelos três pólos mais importantes da região: Guarda – Covilhã 
– Castelo Branco. 
Numa paisagem cultural dominada pela Serra da Estrela, os covilhanenses, como bons beirões, cultivam a arte de bem receber, onde a 
simpatia, a qualidade e a excelência, são valores adquiridos. 
Nesta bonita cidade de clima ameno, calma, tranquila e segura, situada a 700 metros de altitude, com uma área de mais de 550 mil 
hectares e uma população estimada em cerca de 70 mil habitantes, existem reconhecidos hotéis e restaurantes que respondem com 
excelência a qualquer solicitação. 
A significativa dimensão geográfica do município ditou a sua evolução, apresentando-se como a cidade mais pujante da região. A 
modernidade reduziu barreiras e criou necessidades, mas não aniquilou as tradições e as características que fazem a alma beirã. 
A Serra da Estrela e a Cova da Beira constituem espaços de rara beleza, um mundo rural e agreste onde as tradições, as ancestrais artes 
e sabores perduram. Tudo isto implica a criação de laços simbólicos de identificação que geram confiança, gosto e efeitos de pertença. 
 

1 - EDIFÍCIO CÂMARA MUNICIPAL DA COVILHÃ / PRAÇA DO MUNICÍPIO 
[www.cm-covilha.pt / Turismo > O que visitar > Outros Espaços > Edifício Câmara Municipal / Praça do Município] 

 
Localizado no centro da cidade, em plena Praça do Município, o edifício central da Câmara Municipal da Covilhã foi inaugurado a 11 de 
Outubro de 1958. Como se pode observar, os Paços do Concelho da Covilhã incluem em si todos os princípios que o Estado Novo 
decidiu fazer representar na sua arquitectura oficial, tornando-se deste modo, o perene embaixador deste regime nesta cidade. 
A zona dos Paços do Concelho, testemunha do desenvolvimento urbano que remonta à época Manuelina e Filipina, é o centro nevrálgico 
da Cidade. Conhecida pelos covilhanenses por Praça do Pelourinho, aí se localizam os principais equipamentos de administração 
municipal e cívicos reconhecidos pelo conjunto arquitectónico marcado pela homogeneidade de escala e estilo. 
Os edifícios dos Paços do Concelho, do Teatro-Cine, da "Caixa Geral de Depósitos" e da "Portugal Telecom", formam um conjunto 
arquitectónico de carácter monumental, classificado como Imóvel de Interesse Público pelo Despacho do Ministro da Cultura de 
26/05/2003, de especial importância para a cidade. 
A área foi alvo, nos finais do século passado, de alterações que lhe conferiram uma imagem moderna e activa. Em frente à Câmara 
Municipal foi colocada uma estátua de Pêro da Covilhã, homenageando desta forma o diplomata e explorador português natural da 
cidade. No centro da praça existe uma rotunda formada por um conjunto escultórico da autoria de Irene Buarque. 
 

2 - PONTE SOBRE A RIBEIRA DA CARPINTEIRA 
[www.cm-covilha.pt / Turismo > O que visitar > Pontes] 

 

Inaugurada no dia seis de Setembro de 2009, milhares de pessoas atravessaram pela primeira vez a Ponte Pedonal sobre a Ribeira da 
Carpinteira, uma obra há muito ambicionada pelo encurtamento do trajecto entre a zona dos Penedos Altos e o centro da cidade. 
Obra imponente, projectada pelo Arquitecto Carrilho da Graça, que se insere no Plano de Mobilidade da Cidade da Covilhã, é uma obra a 
que ninguém ficará indiferente. 
De uma arquitectura perfeitamente adequada ao espaço envolvente, tem como objectivo principal aproximar os bairros residenciais da 
cidade que compõem o núcleo urbano através de uma ponte que se estende ao longo de 220 metros. Em termos gerais, a composição 
arquitectónica desta Ponte é caracterizada por um conceito de leveza, que se traduz numa mera linha de atravessamento do Vale da 
Carpinteira, apesar da secção do tabuleiro ter 1,75metros de altura por 4,40metros de largura, elevando-se a 52metros no seu ponto mais 
alto. 
Pelo impacto que esta obra constitui, deve ser olhada como uma peça arquitectónica de relevo nacional. 
 



3 - MUSEUS E GALERIAS DE EXPOSIÇÃO 
[www.cm-covilha.pt / Turismo > O que visitar > Museus] 

 

A Covilhã como cidade cultural detém um vasto espólio museológico dividido por diversos espaços da cidade, dos quais destacamos o 
Museu Municipal de Arte e Cultura “Patrimonivs”, o Museu de Lanifícios, o Museu do Queijo, o Museu do Vinho e a Galeria de Exposições 
“Tinturaria”. 
No que diz respeito ao Museu Municipal este foi inaugurado em Agosto de 2008 num edifício do século XX, construído segundo um 
projecto da autoria do Arquitecto Ernesto Korrodi. O espaço museológico tem expostas mais de cem obras de arte, de cariz religioso e 
arquitectónico, que fazem parte da colecção reunida pelo Município da Covilhã e que retratam uma parte da história patrimonial deste 
vasto Concelho. A exposição está repartida por cinco pisos e convida o visitante a fazer uma viagem pela história da nossa cidade, 
através de diversificados testemunhos, desde a pré-história aos dias de hoje, passando pelo Património Histórico e Arqueológico, 
Património Religioso, Pintura Religiosa, Arte Civil e Arte Contemporânea. 
 

4 - IGREJA DE SANTA MARIA 
[www.cm-covilha.pt / Turismo > O que visitar > Igrejas > Igreja de Santa Maria] 

 

Localizada na zona histórica da cidade, esta Igreja era antigamente designada como Capela de Santa Maria do Castelo, edificada em 
meados do século XVI e é actualmente uma das maiores da Diocese da Guarda. 
Nos anos 1872 a 1876 sofre modificações, adquirindo um estilo barroco, com os frontões contracurvados, pilastras e um nicho com a 
imagem de Nossa Senhora. Nos anos 40 do século XX a fachada é revestida com painéis de azulejos que reproduzem cenas da vida da 
virgem e o tecto da Igreja é pintado pelo Prof. António Lopes. Existem no interior da Igreja onze altares, cinco dos quais dedicados a 
Nossa Senhora, que aqui tem nove imagens de invocações diferentes. Na Igreja estão ainda algumas imagens de valor, como é o caso 
da imagem de São Francisco de Sales e de Santa Teresa de Jesus. Guarda também a relíquia do Santo Lenho, oferecida por D. Luís, 
filho de D. Manuel I, à capela de Santa Cruz do Calvário da Covilhã. 
 

5 – CAPELA DO CALVÁRIO 
[www.cm-covilha.pt / Turismo > O que visitar > Capelas > Capela de Santa Cruz do Calvário] 

 

De estilo gótico com nártex, a Capela de Santa Cruz do Calvário está classificada como Imóvel de Interesse Público pelo Decreto 
nº42692 de 30 de Novembro de 1959. 
Foi mandada edificar em meados do século XV pelo Infante D. Henrique, Senhor da Covilhã, como se comprova no processo de 
identificação e classificação de monumentos. O Infante D. Luís manda restaurá-la e dotá-la de expensas um século depois, oferecendo-
lhe uma custódia Manuelina de prata dourada, que continha uma relíquia do Santo Lenho. Esta relíquia foi posteriormente confiada ao 
pároco de Santa Maria, paróquia na qual ainda hoje se encontra. Em 1998 foi restaurada segundo protocolo assinado entre a Câmara 
Municipal, o IPPAR e a Santa Casa da Misericórdia. 
Possui talha do século XVI, tecto apainelado com representações da vida de Cristo, uma escultura de Cristo crucificado e o Altar Mor é de 
talha dourada. No seu interior pode observar-se um tecto revestido por 35 caixotões, pintados com cenas da Vida de Cristo, emoldurados 
a talha dourada. O arco triunfal é totalmente coberto por painéis em talha de estilo nacional, cuja tipologia decorativa se manifesta no 
retábulo principal, que enquadra a composição figurativa do Calvário. 
 

6 - ROTEIRO DO PATRIMÓNIO ECLESIÁSTICO 
[www.cm-covilha.pt / Turismo > O que visitar > Igrejas | Capelas | Conventos] 

 



Na Covilhã é possível fazer um roteiro pelo património eclesiástico que se torna, quer pela quantidade de igrejas, capelas e conventos, 
quer pelo valor histórico e patrimonial, imperdível. 
O site oficial da Câmara Municipal dá a conhecer o património eclesiástico através de fotografia e conteúdos, mas existem também 
diversas obras publicadas acerca do tema que podem ser consultadas na Biblioteca Municipal. 
O reputado fotógrafo António Homem Cardoso fez recentemente um levantamento de todo o património eclesiástico deste Concelho, que 
será brevemente publicado em livro. 
 

7 - ROTEIRO DA ZONA HISTÓRICA DA CIDADE 
[www.cm-covilha.pt / Turismo > O que visitar] 

 

O núcleo histórico da cidade está localizado na zona intra-muralhas. Como cidade de reconquista, a Covilhã teve uma cerca muralhada 
que foi construída, provavelmente, no reinado de D. Sancho I. Foi D. Dinis, no entanto, a ordenar a renovação do perímetro defensivo 
através do alargamento daquela cerca e da construção de novas torres. Durante os reinados de D. Fernando e de D. Afonso V repetem-
se despachos de reparação, bem como de execução de obras e será D. Manuel I que cuidará de prover do alargamento da cintura 
muralhada da Covilhã que passa a ter uma área de 7 hectares, com 5 portas - da Vila, do Sol, de S. Vicente, do Castelo e do Altravelho, e 
cinco postigos - do Sul, da Barbacã, de D. Joana, do Terreiro de D. Teresa e da Pousa. A cidadela e a Torre de Menagem localizar-se-
iam junto à Porta do Castelo. 
A função defensiva esgota-se com o decorrer do tempo e no núcleo das muralhas situa-se actualmente toda a zona histórica, com 
variados edifícios e elementos de interesse. Do casario, essencialmente de raiz quinhentista, destaca-se a Casa Pintassilgo, a Casa 
Meneses, as casas na Rua 1º de Dezembro, Alexandre Herculano e Notícias da Covilhã, entre outras. É de referir ainda a Arca de Água 
Quinhentista, o edifício do Banco de Portugal, a Casa das Morgadas e a Casa dos Magistrados, a necrópole medieval, as antigas râmolas 
de sol e o poço quinhentista, que vale a pena visitar. 
 

8 – RIOS E RIBEIRAS 
[www.cm-covilha.pt / Concelho > Saúde > Termas Unhais da Serra] 

 

O Rio Zêzere é um dos grandes rios que nascem nas alturas da Serra da Estrela. O serpentear do seu curso percorre paisagens 
variadas, ligando povoados de inigualável beleza e riqueza cultural. O correr bravio, por entre montes e margens rochosas, contrasta com 
as albufeiras, espelhos de água que se formam à custa das interrupções que os homens foram fazendo, tirando proveito do declive 
caudal daquele rio. O Zêzere é assim mesmo. Inesperado. Surpreendente. 
Vai desaguar em Constância, onde encontra o Tejo. Para além de construir fonte que abastece a região de Lisboa, este rio encerra outras 
riquezas. Proporciona infindáveis momentos de lazer e de descanso. Os interessantes recursos turísticos que foram surgindo nas suas 
margens são disso prova flagrante. É o caso das Termas Medicinais de Unhais da Serra, que convidam ao sossego e a um vasto 
conjunto de terapias na área da saúde. 
 

9 – CIDADE VERDE 
[www.cm-covilha.pt / Turismo > O que visitar > Parques | Praças | Jardins] 

 

Cidade verde, apostada na preservação do ambiente e numa harmoniosa integração na encosta da Serra da Estrela, a Covilhã encerra 
um conjunto de valores naturais e paisagísticos que lhe atribuem uma diversidade difícil de encontrar, sendo por isso um destino turístico 
por excelência para quem pretende usufruir de uma paisagem natural de cortar a respiração. 
Promover a conservação da natureza e a vitalização dos valores que se encontram no concelho é a forma que a Câmara da Covilhã tem 
de incrementar uma evolução equilibrada e harmoniosa do contacto humano com esta paisagem natural, onde muitas vezes o cinzento do 
relevo do granito se confunde com o verde da vegetação e o azul do céu. 
Para quem queira conhecer os jardins da cidade, fica o conselho para uma visita ao Jardim Público, Jardim do Lago, Jardim Mártir-in-
Colo, Parque da Goldra e Jardim do Monumento a Nossa Senhora da Conceição. 
 

 

 

 



10 - GASTRONOMIA BEIRÃ 
[www.cm-covilha.pt / Turismo > Gastronomia e Vinhos] 

 

Também a gastronomia, de fortes sabores, merece a atenção. 
O vinho da região demarcada, o pão centeio, o fumeiro, o azeite, o caldo de castanha e o cabrito, o leite de ovelha e o mel, sem esquecer 
o famoso queijo da Serra da Estrela, são alimentos naturais que abastecem a mesa do mais exigente. 
 

11 - SERRA DA ESTRELA E PENHAS DA SAÚDE 
[www.cm-covilha.pt / Turismo > Serra da Estrela] 

 

A Covilhã é uma cidade que merece ser descoberta. Por um lado a neve, por ser o único local em Portugal que possibilita a prática de 
esqui. Por outro, porque esta região de montanha possui uma beleza paisagística inigualável. 
Do centro da cidade (700m) ao ponto mais alto de Portugal continental (Torre – 2.000m) são 19 quilómetros de paisagens naturais e 
deslumbrantes, passando pelas Penhas da Saúde e por hotéis, estalagens e chalés de montanha. 
Conheça a fauna e a flora, os vales em “U”, os covões e lagoas de origem glaciária, os pastores e seus rebanhos, o famoso Queijo da 
Serra, e termine o dia, repousadamente, com um chocolate quente num dos alojamentos de montanha criados a pensar em si. 
 

12 - PISCINAS DE VERÃO E PRAIAS FLUVIAIS 
[www.cm-covilha.pt / Lazer > Desporto > Equipamentos Desportivos > Piscinas de Verão / Praias Fluviais] 

 

As piscinas e praias fluviais são infra-estruturas emblemáticas e um dos cartazes turísticos do Concelho, que fazem as delícias dos 
veraneantes. 
Espaços de excelência para a prática desportiva ou para um dia bem passado, estas piscinas e praias fluviais estão localizadas num 
ambiente natural invejável e apetrechadas com os mais modernos equipamentos, nomeadamente ondas artificiais na Piscina do Jardim 
do Lago. Bares, restaurantes, esplanadas, áreas relvadas para lazer, recreio e solário, embarcações de recreio e cortes de ténis 
complementam estas zonas de lazer. 
 

13 - DESPORTOS DE MONTANHA 
[www.cm-covilha.pt / Turismo > Serra da Estrela > Pistas de Esqui] 

 

Sem esquecer o Complexo Desportivo, palco privilegiado para a realização de provas nacionais e internacionais, na Covilhã existem 
inúmeras oportunidades para a prática desportiva e de ocupação de tempos livres de forma saudável. 
Pela sua proximidade com a Serra da Estrela, os desportos de montanha são muitas vezes os preferidos de quem nos visita. É o caso 
das pistas de esqui e dos circuitos de manutenção da Serra da Estrela, onde se proporciona a prática de diversas actividades de 
montanha, quer sejam o esqui, snowboard, rappel, slide, escalada, parapente, asa-delta ou os percursos pedestres. 
 

14 - NOITE NA CIDADE 
[www.cm-covilha.pt / Turismo > Noite > Bares / Discotecas] 

 

Recentemente eleita como uma das melhores cidades do País para viver, num estudo de 2007 feito pelo Jornal Expresso, a Covilhã 
encerra em si óptimas características para se apresentar como uma das cidades portuguesas com melhor animação nocturna. 



São dezenas de bares, restaurantes, discotecas, cafés e espaços abertos durante a noite com muita animação e música ao vivo, que não 
dispensam uma visita… 
 

15 – UMA CIDADE CULTURAL 
[www.cm-covilha.pt / Lazer > Cultura > Feiras] 

 

Com o seu elevado número de colectividades e associações, a Covilhã é um centro de actividade cultural. Do espectáculo mais erudito à 
espontaneidade da associação de bairro, é possível encontrar um vasto leque de oferta. 
No campo da música ganhou reputação internacional o Concurso de Instrumentos de Arco “Júlio Cardona”, mas importa sublinhar 
também outros eventos temáticos que vale a pena conhecer e destacar, já que a Covilhã atrai todos os anos milhares de visitantes que 
vêm assistir a concertos, festivais, noites temáticas, feiras, teatro, bailado, ópera, concertos ou recitais, exposições e tertúlias. O enorme 
número de mostras direccionadas para os mais diversos temas e actividades enobrecem a cidade e as suas freguesias e são muitas 
vezes o cartaz turístico em destaque. 
Neste aspecto, é de salientar o Festival da Cherovia, que acontece em Outubro, e que se trata de uma mostra de um produto tipicamente 
covilhanense que poucos conhecem. Também a cereja se destaca no calendário com a tradicional Feira da Cereja que se realiza no mês 
de Junho. Em Setembro decorre a Feira das Sopas e a Feira de São Miguel, que se destacam pela quantidade de visitantes que nos 
trazem. Quase com 600 anos de existência, a maior e mais tradicional Feira da Covilhã, a Feira de São Tiago que durante o mês de Julho 
se realiza com feirantes de todo o País, divertimentos, concertos e muita animação. 
 


